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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اسم الكتاب: األصوات

 ٕٓٔٓالنسخة: النسخة األولى 
 الكاتب: مهند منذر الحاج ياسين

 
 المقدمة

جاء ىذا المصنف في أسماء األصوات ضمن مصنفات أخرى أقـو بإعدادىا مرتكزا على عشرات 
 المعاجم ومئات الكتب الموصوفة بأمهات الكتب في العربية.

المصنف مساعدة المتحدث والكاتب في الوصوؿ الى اسم الصوت المراد بأقل جهد والقصد من ىذا 
 ممكن وأوضح تعريف إتفق عليو علماء اللغة العربية.

وإبتدأت بأصوات النار فالماء فالريح فالسحاب والرعد فالسماء فاألرض ثم باألشياء وىو باب قيم 
الكتاب على اف أقـو بإذف اهلل بتحسينو  يمكن اللجوء إليو لوضع أسماء ألصوات لم تعرؼ في ىذا

 والزيادة عليو.
ثم كاف نصيب النبات فالحيواف فأعضاء الجسم واعتبرت البكاء والضحك والسير واألكل والنـو 

والجماع واإلخراج والضرب  تابعا لو ثم عرجت الى اإلنساف إبتداء بالطفل ومايخصو ثم أحواؿ اإلنساف 
ناس فالغناء والموسيقى ثم الحرب والجيوش وكانت ىذه األبواب صدر المختلفة ثم أصوات جماعة ال

 الكتاب.
ثم كاف البد من وصف صوت ونطق اإلنساف فكانت سبع مداخل في الصياح فالصخب فالخفوت 

 فالصوت حسنو وفساده فالنطق حسنو وفساده.
ا الباب  ثم أصوات خصصت إلعداد الطعاـ صراحة علما بأف مداخل أخرى تساىم في اتساع ىذ

 كالغلياف في الماء والنار والنبات ثم جملة من أصوات األدوات واآلالت واألجهزة.
وأخيرا أصوات الغيبيات كأصوات يـو القيامة والجن مما ال يدركو اإلنساف وجيء بخبر عنو وسيكوف 

 .النسخة القادمة منىذا الباب ىناؾ بإذف اهلل توسعة واسترساؿ في 
 

 نمهند منذر الحاج ياسي
+46ٕ346ٖٓٗ66ٗ 

 األردف –عماف 
ymoohannad@yahoo.com 

 

mailto:ymoohannad@yahoo.com
mailto:ymoohannad@yahoo.com
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 الحقوؽ
أو جميع الحقوؽ متاحة للجميع بالنسخ والتخزين والطباعة والتوزيع وللوصوؿ آلخر التحديثات 

 الكاتبيرجى اإلتصاؿ مع المبلحظات او الزيادات 
 

 اإلىداء
ة بزماننا ىذا بإىداء االعماؿ على شاكلة ىذا العمل رأيت أف أىدي عملي المتواضع لما جرت السن

 مينستدامة( من متطوعين وموظفين وداعألسرة مؤسسة رواد التنمية )المؤسسة العربية للتنمية الم
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 أصوات النار
 أصوات النار عامة

 الحسيس: صوت النار المنخفض
 الحدمة: صوت النار عند إلتهابها

 دة: صوت النار عند إلتهابهاالحم
 اللظى: صوت النار عند إلتهابها

 األجيج:أج:أجة: صوت النار المستعرة
 الهجيج: صوت النار الهائجة بعد االستعار

 األرث: صوت النيراف
 االيتكاؿ: صوت النار الشديدة كأنما يأكل بعضها بعضا

 الجرجرة: صوت النار في الموقد
 التغيظ: صوت النار الشديدة

 تفؤد: صوت الحريق وتوقد النارال
 أصوات ألسن لهب النار

 الصلد:الصلود: صوت النار دوف لهب
 الَحَراة: صوُت لهب النار الضعيف

 الحفيف: صوت لهب النار المتواصل
 الَكْلَحبة: صوت لهب النار المنفرد

 الزمزمة: صوت لهب النار المسترسل
 ـِ المعمعة: صوِت لهب النار ِإذا ُشبَّْت بالضِّرا

 الزفير: صوت لهب النار فوؽ المعمعة
 ايتجاج: صوت لهب النار المتوقدة الشديدة

 أجم:أجيم: صوت لهب النار
 األز:األزيز: صوت لهب النار

 أصوات قدح النار
 الَجْبخ: صوت الِكعاب والِقداح

 أصوات االحتراؽ
 المعمعة: صوت الَحريِق في الَقَصب

 مواسيرالجرجار: صوت النار المترددة داخل ال
 الكصيص: صوت حرؽ الحطب
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 النقيض: صوت حرؽ الحطب
 الفرقعة: صوت انفجار الحطب عند الحرؽ

 أصوات الماء
 أصوات المطر والغيث

 الهّل: صوت السحاب ِإذا َقَطر َقْطراً 
 العزؼ: صوت المطر والغيث

 االستهبلؿ: صوت المطر ِإذا ارتفع
 الغت: صوت الماء الغدؽ
 كو المطرالخواية: صوت الهواء يحر 

 الجلب:التجليب: صوت الغيث
 الثجيج: صوت الماء المصبوب من السحاب

 الجلجل: صوت المطر
 الرز: صوت المطر في السماء

 الجَورٌّ: صوت المطر الغزير
 الَهزِيم: صوت المطر الشديد

 الدِوّي: صوت الَمطر من بعيد
 الوقع: صوت ارتطاـ المطر باألرض

 غزارةاإلنتحار: صوت المطر المنبعق ب
 الزجل: صوت الغيث

 الهمار: صوت المطر المنهمر
 القطقطة: صوت المطر المتتابع
 االىديدار: صوت انهمار المطر

 اإلىتزاـ: صوت المطر المتواصل
 التهكم: صوت المطر الشديد الذي ال يطاؽ

 أصوات الماء الجاري
 النَقلة: صوت السيل

 العقابالَخواتُة: صوت السيل إذا شابو صوت رفرفة أجنحة 
 الدردرة: صوت الماء المندفع في األودية

 الدرداء: صوت ترقرؽ الماء
 النضيض: صوت الماء المنساب قطرا
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 التحتحة: صوت السيل
 األَلِيل: صوت الماء ضعيف الخرِير

 الخرير: صوت الماء المنساب على منحدر
 الخرخرة: صوت الماء الجاري يعترضو شيء

 الرجس: صوت السيل
 َصْوُت َتبلُطِم السيل وإضطراب الماء الطَّْبطََبة:

 الَجْخَجَخة: صوت تكسر جري الماء
 العجيج:العج: صوت النهر

 النجيخ: صوت النهر الهائج
 النجخ: صوت حفر وجرؼ السيل الشديد

 النخج: صوت السيل المضطرب يصادـ حواؼ الوادي
 الخاِجر: صوت الماء على َسْفِح الجبل

 الجليخ: صوت الماء الجارؼ
 قشيش: صوت الماء القاشال

 الَقِسيب: َصْوُت الماء الجاري الحامل للورؽ
 الفقفقة: صوت الماء المنساؿ تداركا

 الجرجرة: صوت الماء الجاري
 الهسهسة: صوت تسلسل الماء بصفاء وخفاء

 النض:النضيض: صوت المنساؿ قليبل قليبل
 أصوات الماء المصبوب

 الثِليل: صوت انصباب الماء
 الماء المصبوب في اإلناءالصفق: صوت 

 النشَّش:النشيش: صوت صبِّ الماء
 الفقفقة: صوت انصباب الماء تتابعا قطرة بعد قطرة

 األجيج: صوت الماء المصبوب في الشبلالت
 الهتهتة:الهتيت:الهت: صوت صب الماء بعضو فوؽ بعض

 القرور: صوت صب الماء
 االىديدار: صوت صب الماء المنهمر

 ة الماء من اإلناءالنكوب: صوت إراق
 أصوات ماء البحر

 الهاّد: صوت البحر وماء السواحل
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 الصخب:التصاخب:اإلصطخاب: صوت أمواج البحر المتبلطمة
 اإللتجاج:اإللجاج: صوت أمواج البحر المضطربة

 اإلعتبلج: صوت تبلطم موج البحر
 اللجب: صوت أمواج البحر

 الصفق: صوت ضرب الريح الماء
 م أمواج البحراإلصطفاؽ: صوت تبلط

 العباب: صوت أمواج البحر ترتفع بصخب
 الرجوؼ:الرجفاف:الرجيف: صوت اضطراب موج البحر
 النجيخ:النجخة: صوت البحر المضرب على الساحل

 اللطس: أصوات األمواج المختلطة المتضاربة
 التبلطم: صوت تبلطم أمواج البحر

 الكوس: صوت ىيجاف البحر الشديد
 ة: صوت أمواج البحر على الساحلالناجخ:النجاخ:النجخ

َقم: صوِت اضطراِب البحر  الَهيػْ
 القصيف: صوت البحر الهائج

 اإلخباب: صوت البحر الهائج المضطرب
 الرجرج: صوت البحر المهتز المضطرب

 الخجخجة: صوت تكسر أمواج الماء
 الغطغطة: صوت أمواج البحر العالية
 المور: صوت موج البحر وإضطرابو

 ت األمواج تقابل بعضها بعضاالتكافح: صو 
 أصوات غلياف الماء

 الغلي:اإلغبلء: صوت غلياف وفوراف الماء من الحرارة
 اأَلزِيز:األز:األزاز: صوت غلياف القدر

 التفقيع: صوت فقاعات الماء الممزوج
 البقبقة: صوت فقع الماء أثناء غليانها
 الغِقيق:الغق: صوت القدر عند الغلياف

 اء أثناء غليانهاالَكتيِت: صوت الم
 الَكِشيش: صوت َغَلياف الشراب والمرؽ

 النشَّش: صوت غَلياف الماء
 الَغْرَغَرِة: َصْوَت الَغَليافِ 
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 الَغْطَغطُة: صوِت الِقْدر في الغَلَياف
 الغطمطة: صوت غلياف القدر
 اإلجماع: صوت غلياف القدر
 الجهل: صوت غلياف القدر

 الجيشاف: صوت غلياف القدر
 تيت: صوت غلياف القدرالنت:الن

 القزح:القزحاف: صوت الغلياف شديد الفوراف بدأ يقطر الماء خارجا
 الغيظ: صوت الغلياف

 النفت: صوت نفت الماء أو المرؽ من القدر عند الغلياف
 النغر:النغير: صوت فوراف ماء القدر

 الهزِمة: صوت الَغَلياف الشديد
 الخفخفة: صوت الغلياف

 ارتفاع الماء أو المائع أثناء الغليافالفور:الفوراف: صوت 
 الفيح:الفيحاف: صوت غلياف القدر

 النفط: صوت الماء المغلي ينفط من القدر
 الخق:الخقيق: صوت غلياف القار

 النصيص: صوت غلياف القدر
 الهدج: صوتغلياف القدر المتقطع

 النهيم: صوت حذؼ الماء عند غليانها
 يانهاالنشيج:النشج: صوت القدر ببداية غل

 أصوات تحريك الماء
 البطيط: صوت ضرب الماء

 الطبطبة: صوت تحريك الماء
 النعير: صوت النواعير

 الرََّنن: صوت الماء
 الدَّْأداء: َصْوُت َوقِع الِحجارة في الَمِسيل وىو الماء الجاري

 الخجخجة: صوت شق الماء
 العج:العجيج:العجة: صوت تماوج الماء بصخب

 الماء الدردرة: صوت دوامات
 اإلنصفاؽ: صوت تحرؾ الماء بإضطراب

 أصوات الماء الداخل والخارج
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 الغقيق: صوت الماء إذا خرج من ضيق إلى سعة َأو من سعة إلى ضيق
 النشيج: صوت الماء المتدفق من جوؼ األرض

 النضخ:النضوخ: صوت الماء النابع من العين
 بالصليل: َصْوت ُدخوؿ الماء في األرض وبين حبات الترا

 البقبقة: صوت الماء يدخل الكوز
 البقبقة: صوت الماء عند نزولو في القلة

 العبيب: صوت تعبأة الماء في الدلو
 البعبع: صوت الماء الخارج من إناء متابعة
 القر: صوت الماء عند صبو داخل القارورة
 القز: صوت الماء عند صبو داخل القازوزة

 الجْرَجَرة: صوت وقوع الماء في الجوؼ
 لبربرة: صوت الماء عند ادخالو في الدلوا

 القرور: صوت صب الماء دفعة واحدة
 القرقرة:القرقرير: صوت صب الماء داخل الزجاجة

 أصوات الريح
 أصوات الريح عامة

 التػََّهْرُىر:الهرير:الهرىرة: صوت الريح عامة
 الهزيز: صوت الريح عامة

 العزيف: صوت الريح عامة
 ةالخواة: صوت الرِّيح عام

 الهب:الهبوب: صوت حركة الريح
 السهوؿ: صوت الريح المترسلة

 الَفْوخ:الفوخاف: صوت ىبوب الريح
 الَخرِير: صوت الريح

 الجشاء:الجشأة: صوت ىبوب الريح عند الفجر

 أصوات الريح الخفيفة
 الدِوّي: صوت حفيف الريح

 الهفيف: صوت النسيم
 الحنين: صوت الريح والنسيم الرقيق

 صوت حنين الريحالزَّفزفة: 
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 الزفيف: صوت الريح عند الهبوب المستمر
 الَوْسواس: الصوت الخفي من ريح
 الميبله: صوت الريح ذات الحنين

 الهتف: صوت الريح الحّنانة
 النَّميمة: الصوت الخفّي من حركة الريح

 أصوات الريح المضطربة
 الزفي:الزفياف: صوت اشتداد ىبوب الريح

 ح المضطربالتذاؤب: صوت ىبوب الري
 القصف: صوت الريح الشديدة
 العصف: صوت الريح تعصف

 النأج:النئيج: صوت الريح السريعة الشديدة
 السهوج: صوت الريح الشديدة مستمرة الهبوب

 السهوؾ: صوت الريح المضطربة
 الرزمة: صوت الريح الهدوج

 الخجيج: صوت الريح الهوجاء
 الهجيج: صوت الريح الشديدة

 يح الشديدة الباردةالخريق: صوت الر 
 الصرصر: صوت الريح الشديدة الباردة

 النفج:النفوج: صوت ىبوب الريح العاصفة
 النوح: صوت الريح المختلطة شديدة الهبوب

 الهيع: صوت الريح السريعة المفزعة
 الهمز: صوت الريح السريعة
 الهزيم: صوت الريح الشديد

 الزعزع: صوت الريح الشديدة

 الريحأصوات مخصصة بحركة 
 النعير:النعر:النعار: صوت الريح داخل الريح

 الهديج:الهدج: صوت الريح المتقطعة
 الخجخجة: صوت مرور الريح الملتوية الشديدة

 النزع: صوت الريح النكباء تدخل بين ريحين
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 أصوات الريح لتأثيرىا
 العجيج:العجة:العج: صوت الريح شديدة الهبوب المثيرة للغبار

 السقاءالفشيش: صوت ريح 
 الخرؽ: صوت الريح الخرقاء

 السفوف: صوت الرياح السافنة للتراب
: صوت الريح المباغتة تقلع كل شيء تمر فيو  الهجـو

 الدعب: صوت ريح شديدة تذىب بكل شيء
 التهويد: صوت الريح تهدىد في الرمل بلين

 الهوج: صوت الريح المتداركة القالعة

 أصوات السحاب والرعد
 ابالرعد: صوت السح

: صوت السحاب الممطر  الهمـو
 الرجيف: صوت الرعد يتردد في السحاب

 ِإنِيِو ِإنِيِو: َصْوت َرزَمة السحاب وَحِنين الرَّْعد
 الصَّْعقة: صوت الصاعقة

 الطِّْمِطم: َصْوُت الرَّْعدِ 
 الزَّْمَزَمة: صوت الرعد

 الهمهمة: صوت دوي الرعد
 المِرفٌّ: صوت السحابة

 ت الرَّْعد الصافي فيو ترجيعالصَّْلَصَلة: َصوْ 
 الوحاة: صوت الرَّْعد الممدود الخفيّ 

 الزجل: صوت الرعد
 الدَِّوّي: صوت الرَّْعد

 التجليب: صوت الرعد
 الرَّْجس: صوت الرعد الشديد من السحاب

 الَخواتُة: صوت الرعد إذا شابو صوت رفرفة أجنحة العقاب
 جلجل:الجلجلة: صوت الرعد في حركة

 الرز: صوت الرعد البعيدالرَّزِيز:
 الجرجار: صوت الرعد
 الَجْلَجلة: صوت الرعد
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 القصيف:القصف: صوت الرعد الشديد المتكرر والمتقطع
 القبقب: صوت الرعد
 الَهَزُج: صوت الرعد

 الِهَجف: صوت الرعد الشديد
 السَّْجر: َصْوت الرَّْعد الشديد

 الرغو:الرغاء: صوت الرعد الشديد
 الجشش: صوت الرعد
 الرجس: صوت الرعد

 اأَلزِيز:األز: صوت الرعد
 االْرِتجاُز: صوت الّرْعد الُمَتداِرؾ

 الَقْعَقعة: تَتابُُع صوت الرَّْعِد في شدَّةٍ 
 األْرَزؼ: صوت السَّحاب

 الزمزمة: صوت السحاب غير الواضح
: صوت الرعد الشديد  الرـز

 الَهَزؽ: صوت الرعد الشديد
 الَهزِيم: صوت الرعد

 صوت الرعد المترددالهزيز: 
 الهادة:الهدة: صوت الرعد

 الهتف: صوت السحاب كثيرة الرعد
 الزمجرة: صوت الرعد الشديد

 النحر: صوت السحاب تنبعق بالمطر انبعاقا

 أصوات الحركة في السماء
 الهزيز: صوت سقوط الشهب والنيازؾ

 الصاِعقة: الصوُت الشديد من الرعدة يسقط معها قْطعُة نار
 ُة: صوت بين شيئين ُيْضَرباف في الهواءالَفْرَقع

 الَهدَّة: صوت ما يقع من السماء
 الخواية: صوت الهواء خلف شيء مار فيو

 الحفيف: صوت الرمية في الهواء
 الَوْجَبة: صوت السقوط في الهواء
 الهدة: صوت اإلرتطاـ في الهواء
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 الزَّْمَزَمة: الصوت البعيد لو َدِويّاً 
 لق بالهواء تحركو الريحالجلجلة: صوت الشيء مع

 اإلسناؼ: صوت الغبار تثيره الريح
 الرجف: صوت الشيء تحركو الريح

 أصوات األرض
 أصوات االرض المخصصة

 الروكو:الروكاء: صوُت الصََّدى من الَجبل
 الجرسة: صوت تقليب األرض

 الفيف: صوت الرياح تحك الصحراء الفيفاء
 ه الجبلالصََّدى:اإلصداء: الصَّْوت الذي يَػُرد  

 أصوات التصدع واالنهداـ
 النقيض: صوت تشقق الجدراف

 القض: صوت ىدـ الجدار بعنف
 القعقشة: صوت تهدـ البناء

 الَهّدة: صوت سقوط ركن َأو حائط َأو ناحية جبل
 الَوئِيُد: صوُت سقوط الحائط

 الطَِّنين: صوت الجبل عند التصدع
 الخر:الخرور: صوت سقوط البناء

 هدود: صوت سقوط الجدارالهد:الهديد:ال
 الَجْلَجلة: صوت الخسف

 أصوات الصخور
 الصخيخ:الصخ: صوت ضرب الصخرة بالصخرة

 الصَّاِخر: صْوت الحديد بعضو على بعض
 اللَّْدـ: صوُت الشيء يَقُع في اأَلرض من الَحجر ونحوه وليس بالشديد

 األَلِيل: صوت الحجر
 القعقعة: صوت الحجارة
 حجارة على بعضها البعضالطقطقة: صوت وقوع ال

 الطق: صوت وقع حجر على حجر
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 أصوات الرمل والتراب
 التهوِيد: صوت َىْدَىدة الريِح في الرمل

 العزؼ: صوت الرماؿ تحركها الريح
 الَعزِيف: صوت وقع الرمل بعضو على بعض

 الَكِديد: صوُت الملِح الجريش ِإذا ُصبَّ بعضو على بعض
 الرمس: صوت التراب عند الدفن

 السفي: صوت التراب تحملو الريح
 األَلِيل: صوت الَحَصى

 الصفق: صوت التراب تضربو الريح
 الكدح: صوت الحصى يرمى عند ىبوب الريح

 النهيم: صوت حذؼ الحصى

 أصوات الطين
 التقعقع: صوت األدـ اليابس

 التصلصل: صوت الَصْلصاؿ وىو الطين اليابس وىو فوؽ الصليل
 الصليل: صوت الطين

 ؿ: صوت الَخَزؼ الجديدالصبلَّ 
 النشيش: صوت صب الماء على الطين الحار

 الصَّاّؿ: صوت تشقق الطين

 أصوات األشياء
 أصوات األشياء عامة

 الفدفدة: صوت الشيء عامة كصوت الحفيف
 النبيج: صوت الشيء الشديد

 الرزؼ: صوت الشيء عامة
: صوت الشيء عامة  الرـز

 الصور: صوت الشيء عامة
 ت الشيء المرتفعالشيد: صو 

 الوحطة: صوت الشيء عامة
 الوحي: صوت الشيء عامة
 التوؼ: صوت الشيء عامة

 اللغط: صوت الشيء وجلبتو
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:الهزيم: صوت الشيء الشديد  الهـز
 الصياح:الصيح: صوت الشيء عامة بقوة

 الَوِعيق:الُوعاؽ: صوت كل شيء
 الجلجلة: أصوات األشياء في اختبلط وتداخل

 شيءالرفرفة: صوت ال
 الصلصلة: صوت الشيء فيو ترجيع

 الصليل: صوت الشيء فيو رنين
 النبء:النبأة: صوت الشيء الخفيف

: صوت الشيء من بعيد لو دوي غير واضح  الزمزمة:الزمـز
 النقض: صوت الشيء عامة
 الهرىرة: صوت الشيء عامة

 أصوات الضرب واإلحتكاؾ
 الكبكبة: صوت قلب وإلقاء مافي الوعاء

 ت تقليب الشيء بعضو على بعضالكبكبة: صو 
 الفرقعة: الصوت بين شيئين يضرباف

 القرع: صوت ضرب أو طرؽ الشيء
 الصرير: صوت حك الشيء

 الصفق:اإلصطفاؽ: صوت ضرب الشيء بالشيء
 اإلصطفاؽ: صوت إضطراب الشيء

 النض:النضيض:النضنضة: صوت قلقلة الشيء
 النقر: صوت ضرب الشيء بالشيء

 شيءالهفهفة: صوت دفع ال
َقعة: صوت ضرب الشيء الياِبِس على مثلو نحو الحديد  الَهيػْ

 الطَّنين: صوت الشيِء الص ْلب
 الوقع: صوت ضرب الشيء

 اللطس: صوت دؽ الشيء دقا شديدا
 الطق: صوت طق الشيء

 الكس:الكسكسة: صوت دؽ الشيء دقا شديدا
 اللدـ: صوت ضرب الشيء
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 الصك: صوت دفع الشيء بقوة
 الشيء بالشيءالصدـ: صوت حك 

 أصوات الحركة والنقل
 اللَّقَلقة: صوت الحركة واالضطراب

 الزَّْفن: صوت الحركة
 النأمة: صوت حركة الشيء

 النميم: صوت الحركة الخفي
 الهدىدة: صوت تحريك الشيء

 الودد: صوت الشيء يَػَتَدْحَرج
 النوء: صوت سقوط الحمل الثقيل

 النهيم: صوت حذؼ الشيء
 الشيء اليابس الوقشة: صوت حركة

 االىتزاز: صوت تذبذب الشيء
 الهزة: صوت اإلىتزاز

 التَػَقْعَقع:القعقعة: صوت الشيء اليابس عند التحريك
 الحس: صوت الحركة البسيطة

 الجلجلة: صوت الحركة الشديدة
 الجلجلة: صوت اإلىتزاز

 النص: صوت حركة الشيء
 الخفخفة: صوت تحريك الشيء

 الهدور: صوت السقوط
 :الرجيف:الرجفاف: صوت تحريك الشيءالرجوؼ

 الذبذبة: صوت التذبذب والحركة
 الطبطبة: صوت ترجرج الموائع
 الرجرجة: صوت ارتجاج الشيء

 الرجوؼ:الرجيف: صوت اضطراب الشيء بتواؿ وشدة
 الرعص: صوت نفض الشيء

 الرعض: صوت نفض وتحريك الشيء
 الزعزعة: صوت حركة الشيء

 ن حركة شيءالنَّميمة: الصوت الخفّي م
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 الذمرة: صوت حركة الشيء
 الجرس: صوت الحركة

 الهدة: صوت وقوع الشيء الثقيل

 أصوات التغير والتشكل
 القط:القطوط: صوت القطع عرضا

 التصيح:اإلنصياح: صوت شق الشيء
 اإلنفقاع: صوت اإلنشقاؽ المفاجئ

 الخفوؽ: صوت الخفق
 الكركرة: صوت الطحن

 النقر: صوت تنقير الخشب
 الهديد: صوت تحطيم الشيءالهد:

 العَرؾ: صوت التمريس
 التهنيد: صوت الشحذ

 الهدغ: صوت شدخ الشيء الرخو
 الهت: صوت عصر الشيء

 االىتباب: صوت قطع الشيء
 التفقيع:الفقع: صوت انفجار الشيء المنفوخ

 الفرقعة: صوت االنفجار
 الطنين: صوت القطع

 القض: صوت دؽ وكسر الشيء
: صوت التكسر  التهـز
: صوت التشقق  التهـز

 الطقطقة: صوت تفرقع الشيء بكثرة
 الجرش: صوت جرش الشيء الخشن

 أصوات الهيئة والشكل
 الخشخشة: صوت األشياء اليابسة إذا حك بعضها بعضا

 النقيب: صوت الهواء في الخروؽ والثقوب
 النقر: صوت الثقب
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 أصوات النبات
 الزجل: صوت النبات إذا حركتو الريح

 ة: َصوُت شجر اليَػْنُبوت وىو شجر الخروبالَخْشَخشَ 
 الخشيش: صوت يابس الحصاد

 الشخشخة: صوت القش
 الزَّْمَخرة: صوت الهواء داخل القصب

 الحفيف: صوت احتكاؾ أوراؽ الشجر
 الهمهمة: صوت القصب عند تَػْهزيز الريح

 الزَّفزفة: صوت الريح في الشجر أو الحشائش
 بات الملتفالغناء: صوت الريح في العشب والن

 الغن: صوت مرور الريح في العشب غير صاؼ
 التْفِقيع: صوت ثني الورؽ

 القد: صوت شق الورقة مطوال
 التفقيع: صوت ضرب الوردة بالكف

 القرشة: َصْوت الَجْوِز والشَّنِّ عند التحرؾ
 الَحَراة: صوت َحفيف الشجر

 الصفق: صوت ورؽ الشجر تصفقو الريح
 تحرؾ األشجاراإلصطفاؽ:اإلنصفاؽ: صوت 

 اليراع: صوت القصبة
 الوسوسة: صوت القصبة الخفي

: صوت تشقق الورؽ واألغصاف  التهـز
 الهزيز: صوت الشجر تحرّكو الريح

 األطيط: صوت أغصاف الشجر عند التمايل
 الزعزعة: صوت الشجر تحركو الريح بقوة

 القفقفة: صوت النبات اليابس

 أصوات الحيوانات عامة
 في الصياح

 ؤ: صوت الصياح المبالغ فيوالتصي
 الصراخ: صوت الصياح الشديد

 الصرصرة: صوت صياح الحي الشديد المتقطع
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 الصعق: صوت الحي الشديد
 الوحطة: صوت الحيواف

 الصلصلة: صوت الحي فيو ترجع
 اإلصاتة: صوت صياح كل حي

 الصور: صوت كل حي
 النق:النقيق: صوت الحيواف يشبو نقيق الدجاجة

 : صوت صياح الحيواف الممدودالهتاؼ:الهتف
 الهجهجة: صوت الحيواف كثير الصياح شديد الهدير

 النده: صوت الحيواف
 النشيج: صوت الحيواف يتردد في صدره

 النشيد: صوت الحيواف المرتفع
 النحم:النحيم: صوت الحيواف المفترس الشديد

 النخر: صوت الحيواف من خياشيمة
 وفوالنحيح: صوت الحيواف المتردد في ج

 الصياح:الصيح: صوت الحي القوي عامة
 العيط: صوت صياح الحي

 الفد: صوت الحيواف الشديد
 الزمجرة: صوت الحيواف الغليظ من صدره

: صوت الحيواف من بعيد لو دوي غير واضح  الزمزمة:الزمـز
 الزبط:الزباط: صوت صياح الحيواف

 الزغدبة: صوت الحيواف عامة

 في الصياح الضعيف
 الحيواف عامة الوحي: صوت

 النعر:النعير: صوت الحيواف من الخيشـو
 النحيت: صوت اخراج الحيواف النفس بأنين

 الضغاء:الضغو: صوت الحي من األلم
 النبء:النبأة: صوت الحيواف الخفيف

 الكصيص: صوت الحيواف الخفي من الجزع أو الخوؼ

 في الصحل والعلل
 الصحل: صوت الحي فيو بحة
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 لحيوافالهكاع: صوت سعاؿ ا
 النئير: صوت سعاؿ الدواب

 النحز: صوت سعاؿ الحيواف الشديد عند المرض
 النحم:النحيم: صوت سعاؿ الحيواف

 النخف:النخيف: صوت عطس الحيواف
 الكح:الكحة: صوت سعاؿ الحيواف

 الفش:صوت الحيواف ينفخ نفخا خفيفا

 في الجلبة
 الهمشة: صوت حركة وصياح الحيوانات

 حيوافالوقش: صوت حركة ال
 النط:النطيط: صوت وثب الحيواف

 النطنطة: صوت حركة الحيواف
 اللغط: صوت الحيواف وجلبتو

 في التدافع
 الصك: صوت دفع الحي بقوة

 التكافح: صوت النطح المفاجئ بين الحيوانات

 في الحنين
 الهدجة: صوت حنين الحيواف لولدىا

 في السير
 دوالصلد:الصلود: صوت ضرب الدابة األرض عند الع

 الهقهقة: صوت الدابة المتعبة من السير الشديد
 االىتماش: صوت دبيب الحيواف المتتابع المرّتب

 الهر: صوت جري الحيواف
 الوعيق: صوت من بطن الدابة حين تسير

 في األكل
 القثو: صوت طحن الطعاـ بين األضراس عند األكل

 النبيج: صوت الحيواف الشديد
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 في التنفس
 النفسالشهيق: صوت إدخاؿ 

 الزفير: صوت إخراج النفس

 في الضراط

 أصوات الطيور
 أصوات الطيور عامة

 الوحاة: صوَت الطائر
 الصَِّئّي: صوت الطَّائر
 الحَراة: صوت الطير

 الصقب: صوت الطائر
 اللغو: صوت الطير أذا نغمتو

 الَوقْػَوقة: اختبلط صوت الطير
 الزَّقْػَزقُة: صوت الطائر

 الجرس: صوت الطير المنغم
 الشحشح: صوت الطائر

 الصدح: صوت الطائر المرتفع المطرب
 الزقو:الزقي: صوت الطائر

 السقسقة: صوت الطائر بضعف
 التغريد: صوت الطائر المطرب

 القرير: صوت الطائر مكررا متماثبل
 المكاء:المكو: صوت صفير الطائر

 الوخوخة: صوت الطير المختلط الضعيف
 الهدىدة: صوت الطير

 اف: صوت الطائرالبوج:البوج

 أصوات العصافير عامة
 الزِّيزيم: صوت العصفور الضعيف

 السقسقة: صوت العصفور الضعيف
 النبيص: صوت العصفور الضعيف

 الشقشقة: صوت العصفور
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 الَوِصيع: صوت العصفور
 الزميم: صوت العصفور

 الصرير: صوت العصفور

 أصوات الفرخ
 الصَِّئّي: صوت الَفْرخ
 ْرخالَكِعيص: صوت الفَ 

 في الطيراف واألجنحة
 الَوحاة: صوت حفيف األجنحة

 الوحف: صوت مرور الطائر
 الَحفيف: صوت الطيراف

 الرفرفة: صوت األجنحة ترفرؼ منبسطة
 الدؼ:الدفيف: صوت ضرب األجنحة عند الطيراف

 الذؼ:الذفيف: صوت الطيراف بسرعة
 الَخَوايَة: صوت َحِفيف الَجناح

 ي الطيرافالخرير: صوت حفيف الجناح ف
 الخفق:الخفوؽ:الخفقاف: صوت الطيراف

 الصفق:اإلنصفاؽ: صوت الطائر يصفق بجناحيو
 الفد:الفديد: صوت انقباض وانبساط أجنحة الطائر

 النض:النضيض: صوت أجنحة الطائر

 في اإلنقضاض
 الخوت: صوت االجنحة عند االنقضاض على الفريسة

 الدفوؼ: صوت الطائر المنقض الى األرض

 كل والنقرفي األ
 الجرس: صوت مناقير الطيور على شيء تأكلو

 النقر: صوت منقار الطير

 أصوات الصقر
 الغقيق:الغق: صوت الصقر الرقيق

 الغقغقة: صوت الصقر الرقيق
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 الصفير: صوت الصقر
 الصقير: صوت الصقر

 الصَّْوَقرِير: َصْوت الصقر
 الصَرَصر: صوت الصَّْقر

 أصوات المكاء
 اءالصفير: صوت المك

 التغريد: صوت الُمكَّاء
 المكاء: صوت صفير طائر المكاء

 التزقيب: صوت صياح المكاء

 أصوات الخبل
 -ماتت خبل-الخبل: صوت الخبل

 أصوات الحجل
 القطقطة: صوت الحجلة

 النقَّ: صوت الَحَجلة

 أصوات الواقي
 الواؽ: صوت الواقي

 أصوات الحبارى
 الغطيط: صوت الُحبارى

 ُحبارىالَخْفَخفة: صوت ال
 الَكْتَكتة: َصْوُت الُحَباَرى

 أصوات الفاختة
 الَعرين: صوت الفاختة وىو نوع من الحماـ

 الفخت: صوت الفاختة
 الفخ:الفخيخ: صوت فحيح الفاختة

 أصوات البازي
 الصَرَصر:الصرصرة: صوت صياح الباِزَي بشدة وتقطع

 النَِّقيض: صوت الباِزي
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 أصوات الرخمة
 وىو طائر يشبو النسر النقَّ: صوت الرََّخمة

 أصوات اللقلق
 اللقلقة: صوت اللقلق

 أصوات القعقع
 القعقعة: صوت القعقع

 أصوات العقعق
 الَعْقَعقة: صوت العقعق

 أصوات القمري
: َصْوت الَقماِري وىو من الحماـ البري  ساُؽ ُحرٍّ

 الَهِديل: صوت القماري

 أصوات الشقراؽ
 أسمائو االخيل والشقراؽالضَّْوضاء: صوت طائر الض ْؤُضؤ ومن 

 أصوات الطاووس
 الصرَّاخ: صوت الطاووس

 أصوات الزؽ
 الفوخ: صوت الزِّؽ اذا فتح فاه ليُفش ريحو

 أصوات األنن
 األنين:األنن: صوت األنن وىو طائر كالحماـ أسود لو طوؽ كطوؽ الدبسي أحمر الرجلين و المنقار

 أصوات الورشاف
 ف وىو شبيو الحماـُأوْه ُأوْه: حكاية صوت الَوَرشا

 أصوات الجونية
 الغرغرة: صوت الُجونِيَّة في َحْلِقها
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 أصوات السمانى
 النَِّقيض: صوت الس مانى

 أصوات الببغاء
 اأُلْشُخوب: صوت الدِّرَّة وىو الببغاء

 أصوات الحدأة
 القرقرة: صوت الحدأة الحسن

 أصوات اليؤيؤ
 اليأيأة: صوت اليؤيؤ

 أصوات القطا
 صوت الَقطااللَّْغَوى: 

 الدعاء: صوَت القطا
 الَعْدَعدة: صوُت القطا

 القطو: صوت القطا المتكرر مرارا
 اللغيط: صوت القطا

 أصوات البط
 الطن: صوت الَبطَّة

 الَبْطَبطة: صوت البط
 الزَّبِيط:الزبط: صوت ِصياُح البطّةِ 

 أصوات العقباف
 الخواتة: صوت رفرفة أجنحة العقاب

 واجنحة الِعْقبافالخاتِية: صوت انقضاض 
 الَخرِير:الخر:الخرور: صوت الُعقاب

 النَِّقيض: صوت الُعقابِ 

 أصوات الهدىد
 الَهِديل: صوت الُهْدُىد
 العندؿ: صوت الهدىد
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 النباح: صوت الهدىد
 الهدىدة: صوت الهدىد

 أصوات البلبل
 البلبلة: صوت البلبل

 الصفير: صوت البلبل
 العندؿ: صوت البلبل

 أصوات العندليب
 العندؿ: صوت العندؿ

 أصوات الزرزور
 الَزْرَزرَة: صوت الز ْرزُور

 أصوات الشحرور
 التغريد: صوت الشحرور

 أصوات الحماـ
 الرنين: صوت الحمامة في َسْجعها

 التَرنََّم: صوت الحماـ
 الترجيع: صوت الحماـ يردد شدوه متقطعا

 الَعرين: صوت الِعْزِىيل وىو الذََّكر من الَحماـ
 ل: صوُت الحماـ وخصَّ بعضهم بو وْحِشيَّتها كالدَّباِسيِّ والَقماِريِّ الَهِدي

 الهتاؼ: صوت الحماـ
 الرعيب:الرعب: صوت ىديل الحماـ المرتفع

 العبيب: صوت شرب الحماـ الماء
 التغريد: صوت الَحمامة
 الَهْدَىَد: َصوَّت الحماـ
 القرقرة: صوت الحماـ

 الهدير: صوت الحماـ من الحنجرة
 غط:اإللغاط: صوت الحماـالل

 الوكوكة: صوت الحماـ
 القرقفة: صوت الحماـ الشديد
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 الشجوف: صوت الحماـ كالنواح مثير الحزف
 السجع: صوت الحماـ المتردد بطريقة واحدة

 التغنية: صوت الحماـ المترنم المطرب
 النوح:النواح: صوت سجع وصياح الحماـ

 الهتف:الهتاؼ: صوت صياح الحماـ الممدود

 صوات النعاـأ
 الر غاء: صوت النَّعاـ

 النقَّ:النقنقة: صوت الظَّليم
 الوحوحة: صوت الظليم فوؽ لبيض

 الهجهجة: صوت الظليم كثير الصياح
 النقَّ: صوت النعامة للبيض

 القاؽ: صوت النعاـ
 الزِّمار: صوت أنثى النعاـ

 الِعراِر: صوت الظليم وىو ذكر النعاـ
 النَِّقيض: صوت النَّعاـ

 لنَّقع: صوت الّنعامةا
 األجيج: صوت عدو الظليم

 أصوات الدجاج والديوؾ
 النَِّئيم: َصوُت الديك

 القوؽ: صوت الدجاجة الرقيق
 النقَّ: صوت الدجاجة للبيض

 النقيق: صوت الدجاجة
 القوقأة: صوت الدجاجة

 الَقْوؽ: صوت الِغْرِغَرِة إذا أرادت السِّفاد وىي الدجاجة السندية
 ت تصفيق الديكالصفاؽ: صو 

 الصيدح: صوت الديك فوؽ الصياح
 التغريد: صوت الدِّيك
 الصياح: صوت الديك
 الصرَّاخ: صوت الديك

 النَِّقيض: صوت الَفرارِيجِ 
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 القرقرة:القرقرير: صوت الدجاجة فيو تردد
 الصقيع:الصقع: صوت الديك

 الَقْيق: صوت الدجاجة إذا دعت الديك للسِّفاد
 ة عند اإلباضةالَقوقاة: صوت الدجاج

 اإلنقاض: صوت الدجاجة عند وضع البيض
 الَقْرؽ: صوت الدجاجة إذا حضنت

 الزقي: صوت الديك
 الصفق: صوت تصفيق الديك بجناحيو عند الصياح

 السقع: صوت صياح الديك
 الكتكتة: صوت الكتكوت

 أصوات الغراب
 النعق: صوت الغراب

 النغق:النغيق: صوت صياح الغراب
 الغراب الزَِّعيب: صوت

 النَِّعيب:النعاب:النعب: صوت صياح الُغراب
 الكيد:الكيدة: صوت صياح الغرب بجهد
 الغّق: صوت الُغداؼ وىو الغراب الضخم
 الشحشح:الشحيج: صوت الغراب المسن

 الصيدح: صوت الغراب
 الَعِشير: صوت الغراب

 أصوات البـو
 النهم: صوت الن هاـ وىو ذكر البـو

 ـوالنَِّئيم: صوت البُ 
 الض باح:الضبح: صوت البـو

 الصدى: صوت البـو
 الهند: صوت البومة

 الصخد: صوت ذكر البـو والهامة
 النئيج:النأج: صوت صياح البـو

 النوه: صوت صراخ البـو عند رفع رأسها
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 الضوع: صوت طائر الضوع في الليل
 الصدح: صوت الضوع إذا أحس بالصباح

 أصوات الثدييات
 في الرضاعة والحلب

 لمقمقة: صوت مص الحيواف ثدي اموا
 الشَّْخب: صوُت اللَّبِن عند الَحلبِ 

 الشَّْبخ: صوت اللبن عند الَحْلب
 الهرىرة: صوت اللبن عند الحلب

 الهطف: صوت حفيف اللبن عند الحلب

 من ولدىا
 النعر: صوت المولود عند الوالدة

 في السير
ْبَدبَة: صوت َوْقِع الحاِفِر على اأَلرِض ا  لص ْلبةالدَّ

 الهت: صوت قوائم الدواب عند السير

 من جوفها
 اأَلِطيط: صوت الجوِؼ من الَخوا

 الفيض: صوت اعادة األكل من الجوؼ
 الرعق:الرعاؽ: صوت بطن الدابة

 الَخِضيعة: صوت يسمع من بطن الدابة
 العواؽ: صوت من بطن الدابة حين تمشي

 أصوات الوبر
 يشبو القطط ال ذنب لوالنَِّقيض: صوت الوْبر وىو حيواف 

 صوت الخفاش
 الوطوطة: صوت الخطاؼ

 الوط: صوت الخفاش
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 أصوات الدب
 الَقْهَقَع: صوت الد ب في ضحكو
 السهف:السهيف: صوت الدب

 أصوات السباع عامة
 النَِّحيم: صوت السباع
 العواء: َصْوُت السِّباع

 الهرؼ: صوت السباع المتتابع
 الغْذَمرة: صوت السبع

 السبع إذا أغراه الصيد الهتش: صوت

 اصوات الجرذاف
 الصَِّئّي: صوت الفْأر

 الضَِّغيب: صوُت تَػَقْلُقل الُجْرداِف في قُػْنِب الَفَرس
 الَكِعيص: صوت الَفْأرة

 أصوات األرانب
 الضَِّغيب: صوت األرنب عند االفتراس

 الض باح: صوت األرنب
 الض غاب: صوت اأَلْرنب
 الض غاء: صوت األرانب

 ت الفحلأصوا
 الهْجَهجة: صوت الفحل إذا ىجهج في الهدير

 الشقشقة: صوت الفحل
 الدِوّي: صوت الَفْحل
 الهدير: صوت الفحل

 الكهلة: صوت الفحل من جوفو
 الكاىل: صوت الفحل الهائج

 الكهنة: صوت الفحل من جوفو
 اإليعاد: صوت ىدير الفحل إذا ىم بالصياؿ

 الهدىدة: صوت الفحل كثير الهدير
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 ب:الهبيب:الهبوب: صوت صياح وىيجاف الفحلاله
 الحجى: صوت الفحل لؤلنثى

 الهبهبة: صوت الفحل عند السِّفاد
 الزئير: صوت الفحل من جوفو فيو مدة

 القبقب: صوت الفحل من حنجرتو
 القبقب: صوُت أَنياب الفحل

 القرقفة: صوت ىدير الفحل الشديد
 ىدرالقراقرة:القرقرة: صوت الفحل فيو شقشقة إذا 

 الرزيز:الرز: صوت الفحل البعيد

 أصوات الخيل
 أصوات الخيل عامة

 الصهيل: صوت الفرس
 التصاىل: صوت الخيل تجاوب الصهيل

 الصيدح: صوت الفرس
 النَِّحيم: صوت من َصْدر الفرس

َقبة:القبيب: صوت َجْوؼ الفرس من حنجرتو  الَقبػْ
 النَِّعيب: َصْوُت الفرس

 ْنَخَرْيو ِإلى َحْلِقو من نفارالَقْبُع: صوت الفَرُس من مَ 
 الن ْحمة: صوت الفرس

 الَصْلَصاؿ: صوت الَفرس الحاّد الدقيق
 الجلجلة: صوت الفرس في صفاء وقوة

 الزمزمة: صوت تطرب الفرس
 التََّحْمُحم: صوت الفرس حين يُػَقصِّر في الصَّهيل ويستعين بنَفسو

 الَحْمَحمة: صوت الِبْرَذْوف عند الشَِّعير
 ْىَوىة: صوت الَفَرِس ِإذا َغُلظالوَ 

 الَوْىَوىة: صوت الَفَرس في َحْلِقو آِخَر َصِهيلو
 الِخقاؽ: صوت يكوف في ظَْبية األُنثى من الخيل من رَخاوة ِخْلقتها

 الحْمَحمة: صوت الفرس ِإذا طلب الَعَلَف َأو رَأى صاحبو الذي كاف أَِلفو فاستْأنس ِإليو
 عاؤىا من الَعَطشالصِليل: صوت الخيل من َأمْ 

 الشَِّخير: صوت الخيل من الفم
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 النَِّخيُر: صوت الخيل من المنخرين
 الصَِّحير: صْوت الخيل فوؽ الصهيل

 الضبح: صوت أنفاس الخيل عند العدو
 الضباح: صوت صهيل الخيل

 اللجب: صوت صهيل الخيل إذا اضطرب
 الَكرِيُر: صوت الخيل من الصدر

 هاالجشش: صوت الخيل من خياشم
: صوت الفرس شبيو ىزيم الرعد  الهـز
 القحب:القحاب: صوت سعاؿ الخيل

 النَّْحُط: صوُت الخيِل من الثػَِّقل واإِلْعياء يكوف بين الصْدِر ِإلى الَحلق

 في السير والجري
 االْىِتزاـ: صوت جري الفَرس عند انطبلقو

 الوحف: صوت مرور الفرس
 الُقْلُقل: صوت الفرس في عدوه

 وت حفيف الخيل في العدوالخواية: ص
 الحبطقطق: صوت قوائم الخيل إذا جرت

 الخبيب:الخب: صوت عدو الفرس
 الخنفقيق: صوت عدو الفرس باضطراب

 الَوِعيق:الوعق:الوعاؽ: صوت األنثى من الخيل إذا مشت
 الخقيق: صوت الذكر من الخيل اذا مشى

 الهطاىط: صوت الفرس المسرع في السير
 فر الخيلالقرشة: صوت وقع حوا

 الطَّْقَطقة: صوت قوائم الخيل على اأَلرض الص لْبة

 من بطونها
 الَخِضيعة: صوت بطِن الدابة
 الَوِقيب: صوت بطن الفرس
 الذ عاؽ: صوت بطن الفرس

 أصوات لجامو وقنبو
 الصلَصَلة: صوت اللِّجاـ
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 الَعوِيق: صوت قُػْنِب الفرس
 الُعَواؽ:الَعوِيق: صوت قنب الفرس

 ة: صوت تقلقل قنب الخيلالنػَّْغَبق
 الضَِّغيب: صوُت تَػَقْلُقل الُجْرداِف في قُػْنِب الَفَرسِ 

 الَوْقب: صوٌت يخُرج من قُػْنِب الَفَرس

 أصوات قنب الدواب
 النَِّغيق: صوت يخرج من قُػْنِب الدابة

 اأَلْزَمُل: صوت قُػْنب الدابة وىو ِوعاء ُجْردانو
 الر عاؽ: صوت قُػْنب الدابة إذا مشت

 خقخة: صوت القنب والفرِج إذا ُضوعفال
 الر عاؽ: صوت قنب الدابة

 الَخِضيعة: صوت قنب الدابة

 أصوات اإلبل
 أصوات اإلبل عامة
 الُبغاـ: صْوت اإِلبل

 الر غاء: َصوُت ذواِت الُخفِّ 
 الخرس: صوت اإلبل دوف الرغاء
 الهدير: صوت اإلبل من الحنجرة

 د ىيجانوالصآلة:الصؤؿ: صوت البعير عند اشتدا
 الرزؼ:الترزيف: صوت الجمل المتتابع

 البغباغ: صوت ىدير اإلبل
 الرغاء: صوت اإلبل

 الجرجرة: صوت البعير من حنجرتو عند الضجر
 الجرجرة: صوت فحل اإلبل

 القصفة:القصف: صوت البعير الشديد
 الكركرة: صوت البعير

 الَعِلَكة: صوت شقشقة الجمل عند الهدير
 دير البعيرالهجيج: صوت تردد ى

 الهمهمة: صوت قطيع اإلبل
 التَزغَّم: صوت الجمل إذا َردََّد رُغاءه في لَهازِمو
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 الرجس: صوت ىدير البعير الشديد
 الزغردة: صوت البعير يردد ىديره

 السجع: صوت الناقة المتردد بطريقة واحدة
 جعجع: صوت الجمل المرتفع

 العجيج: صوت البعير
: صوت الناقة تخرجو م  ن َحْلقها ال تفتح بو فاىااألرـز

 الزِّْمزِمة: صوت اإلبل
 القعقعة: صوت البكرة

 اإِلْنقاض: صوت الصغير من اإِلبل
 الَقْرقَػَرة: صوت الكبير من اإِلبل

 الهدير: صوت اإلبل في غير ِشْقِشَقةٍ 
 الرَّزِيز: صوت اإلبل البعيدة

 الكشيش: صوت اإلبل قوؽ الكتيت
 الَكِتيت: صوت اإلبل البكر

 ي حنينهاف
 الميبله: صوت الناقة شديدة الحنين لولدىا

 النغق:النغيق: صوت صياح الناقة الرخيم بولدىا
 الَحنين: صوت النَّاقة إذا حنت

 أد:أديد: صوت ترجيع حنين اإلبل لولدىا
 األطيط: صوت اإلبل من الحنين
 الترجيع: صوت تردد حنين الناقة

 الهديج: صوت الناقة العطوؼ لولدىا
 اـ: صوت الناقة حنينا على ولدىااإلرز 

 التزغم: صوت الفصيل الى أمو من الحنين

 في السير والجري
 الهس: صوت خف الجماؿ عند المشي
 الهس: صوت خف الجماؿ عند المشي

 الَحِفيف: صوت خف اإلبل إذا اشتد
 الحجيف: صوت خف اإلبل

 الهت:الهتيت: صوت أقداـ البعير على األرض
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 اإلبلالهساىس: صوت أخفاؼ 
 الرعش: صوت اضطراب البعير

 من أعضائها
 الَخِضيعة: صوت بطِن الناقة

 الَهْقم: صوت شرب اإلبل الماء
 الصِليل: صوت اإِلبل من َأْمعاؤىا من الَعَطش

 الشِّيب: َصْوت َمشاِفِر اإِلِبل عند الش ْرب
 الفيض: صوت مضغ البعير

 القصف: صوت ناب الجمل
 ير ِإذا َصَلَقها وضَرب بَػْعضها ببعضالصَّْلق: صوُت أَنياب البع

 اأَلِطيُط: صوت الرحل واإِلبل من ثَِقل َأْحماِلها
 اأَلِطيُط: صوت جوؼ اإِلبل من كظة الشرب

 َحَرؽ: صوت ناب البعير
 النخيف: صوت البعير إذا عطست

 القحب:القحاب: صوت سعاؿ الجمل
 الحبج: صوت ضراط اإلبل

 أصوات الغنم والمعز
 ية صوت الشَّاءماه ماه: حكا

 النِبيب: صوت المعز عند الهياج
 -مئ-الَمْأَمَأة: َصْوت الشاة

 الث غاء: صياح الغنم
 الجشأ:الجشء:الجشوء: صوت الغنم من حلوقها

 النفط: صوت عطاس الماعز
 الثػ َؤاُج: صوت صياح الغنم

 الثػ َؤاُج: صوت الضأف
 اللبلب: صوت الَغنم وجلبتها

 ْعزىالبَػْربَػَرة: صوُت المِ 
 الُخوار: صوت الغنم

 الَهْرَىَرة: صوت الضْأف
 الثغا: صوت الكْبش إذا َفِحَم أي صار في صوتو بُحوحة
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 البَػْربَػَرة: صوُت الِمْعَزى
 الُيعار: صوُت الغنم

 الُيعار: صوُت الشاء الشديد
 الشخب: صوت حلب الغنم

 أصوات التيس
 الهبهبة: صوت صياح وىيجاف التيس

 وىيجاف التيسالهبهبى: صوت صياح 
 البْربَػَر: صوت التَّيُس الهائج

 الظَّْوـ: صوُت التػَّْيِس عند الِهياج
 الظَْأب: صوت التَػْيس

 الظَْأـ: صوت التيس عند ىيجانو
 اللبلب: صوت التيس عند السفاد
 النَِّبيب: َصْوُت التيس عند السِّفادِ 

 الظاء: صوت التػَّْيس و نَِبيُبو
 ِإذا َنبَّ أي إذا أراد السفادالظَّْأظاء: َصوت التػَّْيس 

 النباح: صوت التيس عند السفاد

 أصوات البقر
 الطغى: صوت البقرة

 الَهْمَهمة: صوت البقرة
 الثَّوج: صوت البقر

 الُخَوار: صوت البقر والثور
 الصعق: صوت الثور المرتفع الشديد

 النَِّئيج: صَّوت الثور
 الجَأر: صوت الثور

 الوحوحة: صوت الثور
 ة: صوت الثور عند الفزعالغمغم

 الحمحمة: صوت الثوُر ِإذا َنبَّ وَأراد السِّفادَ 

 أصوات الحمر
 النَِّهيق: صوت الحمار
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 النهاؽ: صوت الحمار الشديد
 الُجبلِجل: صوت صافي النَّهيق

 الشهيق: آخر صوت النهيق
 الزفير: أوؿ صوت النهيق
 الصَِّحير: صْوت الحمير

 لشديدالصعق: صوت الحمار المرتفع ا
 الش َحاج:الشحيج: صوت البغل والحمار المرتفع

 الصيدح: صوت الحمار
 الَحْشَرَجة: صوُت الحماِر الخافت من صدره

 النشيج: صوت الحمار من صدره
 النَِّخيُر: صوت الحمار من المنخرين

 الشخير:الشخر: صوت الحمار من الفم
 الرنين: صوت الحمار في نَهيقو

 لحمار في صدرهالَهْمَهمة: صوت نهيق ا
 الس َحاؿ: صوت الحمار يدور في صدره

 السحيل: صوت نهق الحمار الشديد

 من أعضائها
 الخضاؼ: صوت ضراط الحمار

 الزقع: صوت ضراط الحمار الشديد
 النقيض: صوت فقرات البغاؿ والحمير عند الحمل الثقيل

 الَخِضيعة: صوت بطِن الدابة
 الَعِشير: صوت الحمار

 س الحمارالعفط: صوت عطا
 الصاؿ: صوت الحمار الحاد

 الوْىَوىة: صوت الَعْير من الشفقة

 أصوات البغل
 الش َحاج: صوت البغل

 أصوات العلوج
 الشحيخ: صوت الحمار الوحشي
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 الصرصرة: صْوت الحمار الوحشي
 الصلصاؿ: صوت الحمار الوحشي الحاد

 الزَّْمَزَمة: صوت الُعلوج عند اأَلكل وىي الحمر الوحشية

 وات الظباءأص
 -مئ-الَمْأَمَأة: َصْوت الظَّْبي

 البغاـ: صوت الظبية اللين لولدىا
 النباح: صوت الظبي
 النئيم: صوت الظبي
 النزب: صوت الظبي

 النفط: صوت الظبي بأنفها كالعطس
 الُخوار: صوت الظباء
 النزيز: صوت الظبي

 النقز: صوت وثب الظبي
 اأَلَغّن: صوت الظبي من َخْيشومو

 اء: صوت الظِّباء عند الوالدةالث غ
 النَّزيب: صوُت تَػْيِس الظباِء عند السِّفاد

 أصوات الغزالف
 الخوار: صوت الغزالفٍ 
 اأَلَغّن: صوت الِغْزالف

 الُخوار: صوت الغزاؿ ألمو

 أصوات الوعل
 اإِلْزَمْوؿ: صوت الُوعوؿ

 أصوات األيل
البغيم: صوت األَيِّل ََ 

 أصوات الخنازير
 الِخْنزير الصَِّئّي: صوت

 الَخْفَخفة: صوت الِخْنزير
 القباع:القبع: صوت الخنزير



      عربی برای همه 
 

 أصوات الفيل
 الصَِّئّي: صوت الِفيل

 الَهْمَهمة: صوت الِفيَػَلة
 النَّهيم: صوت الفيل
 النَّحيم: صوت الفيل
 النَّئيم: صوت الفيل

 أصوات األسود
 الَكْهِكهة: صوت اأَلسد في زئيره

 النِئيم: صوت اأَلَسد
 يز: صوت األسد البعيدالرَّزِ 

 الزَّئير: صوت اأَلسد في صدره
 الُقَصاِقص: صوت اأَلسد

 القبيب:التقبقب: صوت األسد يردده في حنجرتو
 الزمجرة: صوت األسد من الَجْوؼ فوؽ الزئير

 الهدير: صوت األسد
 النَِّهيت:النهات: َصْوُت اأَلسد دوف الزئير

 الَهْمَهمة: صوت اأَلسد
 سدالنَّحيم: صوت األَ 

 النَّهيم: صوت اأَلسد
 الزِّْمزِمة: صوت اأَلسد

 الَوْعوعة: صوت األسد
 الهر: صوت جري االسد

 الهرىرة: صوت األسد
 الوىوىة: صوت األسد يردد الزئير

 الهمهمة: صوت األسد يتردد في صدره
 البربرة: صوت األسد الهائج
 الرَّزِيم: الزَّئير دوف فتح الفم
 القرقرة: صوت ىدير األسد

 في السير والجري
 القعقع: صوت مفاصل األسد عند المشي
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 الهمس: صوت وطء األسد الخفي
 الهمس: صوت مشي األسد

 من أعضائها
 الَضْمَضَمة: صوت األسد في إلتهامو الفرائس

 القبقب: صوُت أَنياب األسد
 الحفيف: صوت اللبؤات من جلدىا عند الدلك

 أصوات النمور
 الغطيط: صوت النِّمر

 َخَرة:الخرير:الخر:الخرور: صوُت النَِّمرالَخرْ 
 الزَّْمَخَرُة: صوت النمر الهائج

 أصوات الفهود
 النَِّحيم: صوت الَفْهد
 الغطيط: صوت الَفْهد

 الُخْعُخع: صوت الفهد من حلقو عند اإلنبهار

 أصوات الذئاب
 الوحا: صوت الذئب

 العاعاء: َصْوُت الذِّئب
 الض غاء:الضغو: صوت الذئب

 وعة: صوت الذئبالَوعْ 
 العواء: صوت الذئب

 الض غاب: صوت الذئب
 الهمس: صوت الذئاب الخفي

 الَعِقيرة: صوت الذئب المرتفع بالعواء
 الَعِوّي: صوت الذِّْئب إذا لوى خطمو

 أصوات الضباع
 التَخْشرِـ: صوت الضبع ِإذا َأكلت

 الخشفة: صوت الضبع
 الَعِشير: صوت الضَُّبع
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 ع األُنثىالُقشاع: صوت الضَّبُ 
 الر غاء: صوت الضِّباع

 الَخْفَخفة: صوت الضَُّبعِ 

 أصوات الثعالب
 الضغاء:الضغو: صوت الثػَّْعَلب عند األلم

 الض باح:الضبح: صوت الثعلب

 أصوات إبن آوى
 العواء: صوت صياح إبن آوى صياحا ممدودا ليس نباح

 الَوْعوعة: صوت بنات آوى
 الَعِوّي: صوت ابُن آوى

 صوت ابن آوى ِإذا جاعالواوا: 

 أصوات الكبلب
 الَوقْػَوقة: صوت الكلب عند الفرؽ

 الوسواس: صوت الكبلب
 الصَِّئّي: صوت الكلب

 الضغاء:الضغو: صوت الَكْلب عند األلم
 النباح: صوت الكلب على اآلخر

 النباج: صوت الكلب الشديد
 الَوْعوعة: صوت الكبلب

 احبوالنَّْبَأة: صوت الكلب إذا أراد تنبيو ص
 الَوَعى: جلبة صوِت الِكبلِب في الصَّيدِ 

 الَعِوّي: صوت الَكْلُب عند السفاد
 الوْىَوىة: صوت الكلب ِإذا َجزِع

 القحاب: صوت سعاؿ الكلب
 اإلىبلؿ: صوت الكلب بين العواء واألنين من الحلق جرصا على الفريسة

 الهرير: صوت الكلب وىو مكشرا عن أنيابو دوف النباح
 ت الكلب إذا أغراه الصيدالهتش: صو 

 الهرِير: صوت الكلِب وىو دوف الن َباِح من قلة صبره على البرد
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 أصوات القطط
 التَأطَُّم: صوت السنور من جوفو

 التَحدَّـ: صوت السنور من جوفو
 المواء: صوت القط

 القعم: صوت صياح القط
 الض غاء: صوت القطط

 القطقطة: صوت القطط
 اللغط: صوت القطط

نػَّْورالن    عاء: صوت السِّ
 الصَِّئّي: صوت السِّنػَّْور

 المعاعة: صوت القطط معا
 المغو:المغاء: صوت صياح القطط

 الَخْرَخَرة:الخرير:الخر:الخرور: صوت الهرة
 النخف: صوت الهرة من أنفها إذا عطست

 الضغاء: صوت القطط عند الجوع واأللم

 أصوات القردة
 الَخْنَخنة: صوت الِقرد

 حة: صوت الِقردالَقْحقَ 
 الزقح: صوت القرد

 الضحك: صوت القرد
 النهيت:النهات: صوت صياح القرد

 أصوات الزواحف
: صوت الضب  الكشَّ
: صوت الَوَرؿ  الكشَّ

 أصوات األفاعي
 الضغاء:الضغو: صوت الَحيَّة عند األلم

 الَحواة: صوت الَحيَّة
 الَخَواة: صوت الَحيَّة

 وداءالض باح:الضبح: صوت الحية الس
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 الَحَدَمة: صوت جوؼ اأَلْسود من الحيَّات
 الفحيح: صوت األفعى من فاىا

 الفخيخ: صوت األفعى السوداء من فاىا
 القرير: صوت األفعى مكررا ومطوال

 النفث:النفثاف: صوت الحية عند نفث السم

 من جلدىا وزحفها
 السحيف: صوت جلد األفعى

 َشْت في الَيَبسِ الفِشيش: صوت اأَلفعى وىو صوت جلدىا إذا م
 الِحْربيٌش: صوت األفعى إذا حك جلدىا بعضو ببعض

 الحفيف: صوت إحتكاؾ جلد االفعى
 الحس: صوت زحف األفعى

 الخشفة: صوت زحف األفعى
 النصيص: صوت األفعى وصوت حركتها بكثرة

 الجرش: صوت اأَلفعى تخرجو من جْلدىا ِإذا َحّكت بعَضها ببعض
 األفاعي ِإذا حكَّت بعَضها ببعض الكِشيش:الكشكشة: صوت جلد

 الَحَدَمة: صوت َحفِّ الحيَّة

 المائية-أصوات الحيوانات المائية والبرية
 الرََّنن: صوت حيوانات البحر من تحت الماء

 أصوات الضفادع
 النقَّ:النقيق: صوت الضَّفادع

 النقنقة: صوت الضفدع المرّجع
 النشيج: صوت الضفدع المتردد بالنق

 ِقيض: صوت الضفدعالنقض:النَّ 
 الكش: صوت الضِّْفدَع

 الطق:صوت الضفدع يثب من حاشية النهر

 أصوات الحشرات
 حترشتها ودبيبها

 الهميم:الهم: صوت دبيب خشاش األرض
 الحترشة: صوت حركة الحشرات
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 أصوات الذباب
 الطَِّنين:الطنطنة: صوت الذباب

 الدندنة:الدف: صوت طنين الذباب
 بالتغريد: صوت الذ با

 اأَلَغّن: صوت طيراف الذباب
 الغناف: صوت الذباب

 الجنوف: صوت الذ باب
 الخازِباز: صوت الذ باب

 الَهَزُج: صوت الذ بَّافِ 
 الغن: صوت الذباب الكثير في الروضة الملتفة

 العنتر: صوت الذباب األزرؽ
 الخِجل: صوت ذباب الوادي والنبات لكثرة ُعْشبو

 أصوات الخنافس
 صوت اجنحة الجعل وىي الخنافسالَحِفيف: 

 أصوات الوزغ
 النَِّقيض: صوت الوزَغ وىو أبو بريص

 أصوات الصرصور
 الصرير: صوت الصرصور المتتابع

 أصوات الجراد
 الصرير: صوت الجراد

 الكصيص: صوت الجراد
 الهمش: صوت الجراد عند التزاحم واإلىتياج

 الحترشة: صوت الجراد
 على الطيرافالغوغاء: صوت الجراد القادر 

 أصوات الجندب
 الصرصرة: صْوت الُجْنُدب
 الفصيص: صوت الجندب
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 الصرير: صوت الجندب
 الصحل: صوت الُجْندب الُمَرنِّم

 أصوات البعوض
 الوغي: صوت جموع البعوض

 الدندف: صوت الَبعوض

 أصوات النحل
 الدِوّي: صوت النَّْحل غير المرتفع

 الوغي: صوت جموع النحل
 حلالجرس: صوت الن

 الزَِّعيب:الزعب: صوت النحل

 أصوات الدبابير
 الزِّيزيم: صوت الزنابير الكبيرة

 أصوات العقارب
 النَِّقيض: صوت الَعْقَرب

 النق: صوت العقارب

 أصوات التعامل مع الحيواف
 أصوات الحداء

 الحداء: صوت الغناء لئلبل
 -ىيتاه-الهيتاه: صوت إلغراء الكلب بالصيد

 بل يحدو لهاالشدو: صوت حادي اإل
 النصب: صوت غناء الحادي

 الهبهبى: صوت الحادي لئلبل في األسفار
 التنقيز: صوت المرّوض يرّقص الحيواف

 الهيدلة: صوت الحادي
 الهز: صوت الحاي ينشط اإلبل بالحداء

 أصوات الزجر
 الزجر: صوت شديد يراد بو زجر الحيواف
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 النَّْده: الزجر عن كل شيء والطرد عنو بالصياح
 لنعق:النعيق:النعاؽ: صوت لزجر الغنما

 النهر: صوت الزجر
 الهبهبة: صوت الزجر

 اإلنارة: صوت الصياح بالحيواف
 النهنهة: صوت الصياح لزجر الدابة عن فعل شيء

 الغسغسة: صوت لزجر القط زجرا شديدا
 -ضع-الضع: صوت لتأديب الحيواف األليف

 الضع: صوت لزجر الجمل
 رالعيافة: صوت زجر الطيو 

 -عاه,عو-الهعهعة: صوت لزجر اإلبل لتحتبس
: صوت لزْجر الغنم  -ىس-الَهس 

 الدعدعة: صوت لزجر الغنم
 السأسأة:السيساء:السأساء: صوت زجر الحمار

 الشأشأة: صوت لزجر الغنم والحمر
 الحر: صوت لزجر الحمار

 الُهْس: الِهْس: صوت لزجر الشاة
 بس: صوت يزجر بو الهر

 جهة: صوت لزجر السبعالتََّجْهُجو:الجه
 الَقِنيص: صوت اإلنساف يُػَهْمِهَم للوحش

 الَدْجَدَج: صوت يزجر بو الدجاج
 الَهْجَهجُة: صوت يزجر بو اأَلسد والسبع

 الَوْحَوَحة: صوت يزجر بو البقر
 الجزح: صوت لزجر العنز إذا استعصت عند الحلب
 الجطح: صوت لزجر العنز إذا استعصت عند الحلب

 ة:النخ: صوت يزجر بو اإلبل لتبرؾالنَّْخَنخَ 
 العفط: صوت لزجر الغنم كصوت عفطها

 -عاط-َعَطة: صوت لزجر الذئبالعطْ 
 الدىدع: صوت لزجر الغنم
 تو تو: صوت يزجر بو البعير

 المهاىاة: صوت لزجر الكلب
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 الَعْدَعْدة: صوت يزجر بو البغل
 الَفْعَفَعة: صوت زجر المعز

 العيق: صوت الزجر
 النهنهة: صوت الزجر
 الميط: صوت الزجر

 النهيم: صوت زجر السباع
 -مو مو-المهمهة: صوت الزجر

 ِىَقط : صوت زجر الخيل
 الهقب: صوت زجر الخيل

 الهدس: صوت الزجر
 الكركرة: صوت لزجر الدجاجة

 -قوس-القسقسة: صوت لزجر القط
 -قوس-القسقسة: صوت لزجر الكلب

 الكدح: صوت لزجر السبع
 الكدة: صوت لزجر السبع

 -عدس-العدس:العدوس:العدساف: صوت لزجر البغل
 بلاإلبساس: صوت لزجر اإل

 الدعدعة: صوت لزجر الغنم
 الهأىأة: صوت لزجر الماشية
 المهاىاة: صوت لزجر اإلبل
 اليأيأة: صوت لتسكين اإلبل

 -عل عل-العل: صوت لزجر الغنم
 -ىبل-الهلهلة: صوت لزجر الفرس

 عا,عائر,عاي-العيعاء: صوت لزجر الغنم

 أصوات الدعاء
 الصَِّفير: صوت دعاء الدواب للماء

 صوت دعاء الدواب لكرع الماء النَّْحَنَحة:
 الحاء: صوت لدعاء الغنم عند السَّْقي

 َأْرَأر: صوت ُدعاِء الغنم
 -رأرأ-الرأرأة: صوت لدعاء الغنم
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 النبض: صوت لدعاء الكبلب
 النبض: صوت لدعاء الطائر

 البر:البربرة: صوت دعاء الغنم للعلف
 َأوَّي: صوت بالخيل لتقبل

 -بس-الشاة للحلب البس: صوت تدعى بو الناقة أو
 النقيض:اإلنقاض: صوت لدعاء العنز والعير والخيل باللساف

 تو تو: صوت يدعى بو الكلب ليقبل
 الطَّْرطَبة: صوُت الحالب للمعز لتهدئتها

 اإِلىابة: صوت دعاء اإِلبل
 الجوت: صوت دعاء اإِلبل للشرب
 الشِّياع: صوت لجمع اإلبل بالمزمار

 الصوار: صوت دعاء العصافير
 الَغْرَغرُة: صوت الراعي من حلقو

 الرزيز: صوت الصياد لدعاء كبلبو من بعيد
 التثويب: صوت الراعي

 التهتهة: صوت لدعاء الكلب
 -جئ جئ-الجأجأة: صوت لدعاء اإلبل للشرب
 الهأىأة: صوت لدعاء الماشية للعلف

 المهاىاة: صوت لدعاء اإلبل
 -ياه-اليهيهة:اليهياه: صوت لدعاء اإلبل

 -دج دج-دجة: صوت دعاء الدجاجالدج
 -دردر-الدردرة: صوت دعاء الماعز الى الماء

 أصوات السوؽ
 الهر: صوت لسوؽ الغنم

 النقر: صوت اللساف لسوؽ الدواب
 الَجْوجاة: الصوُت باإِلِبل

 النسنسة: صوت لسوؽ الدابة زجرا
 الزعق: صوت سوؽ الحيواف

 -إجدـ-اإلجداـ: صوت لحث الفرس للتقدـ
 وت تدعى بو الهرة لتقبلبس بس: ص
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 النس: صوت لسوؽ الدابة
 النخ: صوت لتسيير اإلبل

 -حا حا,حأ حأ-الحأحأة: صوت لسوؽ الحمار
 النهم:النهيم: صوت لتسريع الدابة في سيرىا

 أصوات اإلسفاد
 الحاء: صوت لدفع الكبش الى السِّفاد

 النَِّبيص: صوت َشَفَتي الغبلـ ِإذا َأراد تزويج طائر بأُنثاه

 أصوات أعضاء الجسم
 الرعدة: صوت اضطراب الجسم
 الرعس: صوت اضطراب الجسم
 الرعش: صوت اضطراب الجسم

 أصوات الفم
 الصَّريف: صوت األَنياب

 الجرش: صوت حك األنياب
 الحريق:الحرؽ: صوت حك األنياب
 الصلد:الصلود: صوت حك األنياب

 الصلق:اإلصبلؽ:اإلصطبلؽ: صوت حك الناب بالناب
 : صوت دؽ األسنافالقعقعة

 القرقفة: صوت اصطكاؾ الثنايا من البرد أو الغضب أو الخوؼ
 القفقفة: صوت تقعقع االسناف من البرد

 القرع: صوت صك األسناف من الندـ
 النقيض: صوت اللساف

 اللقلقة: صوت تحريك اللساف
 النػَّْقر: صوت اللساف وىو ِإلزاؽ طرفو بمخرج النوف ثم ُيَصوُِّت بو

 َطَعة: صوت اللساف إذا لصق بالغار األعلى عند اللطع أو التمطق من طيب الشيء تأكلو.الطَّعْ 
 التمطق: صوت مديد بضم الشفاه عند استطياب الطعاـ

 الصَِّفير: صوت نفخ الهواء بالفم والشفتين
 النبس: صوت الكبلـ عند تحرؾ الشفتين

 المكاء: صوت الصفير بالفم
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 فم واألصابع معاالمكاء:المكو: صوت الصفير بال
 الَهِميس: ِحّس الصوت في الفم

َِ األعلى  التمطق: صوت إْلصاُؽ اللساف بالَغاِر
 الثَّْحَثَحة: صوٌت فيو ُبحَّة عند اللَّهاة

 النَِّشيج: صوت الفم
 الضَِّغيل: صوت فم الَحّجاـ ِإذا َمصَّ من ِمْحَجمو

 الَحنين: خروج الصوت من الفم
 في اللَّهاِة وىي َأقل من الُخنَّة الُغنَّة: َأف يجري الكبلـُ 

 الجشاء: صوت يخرج من الفم عند امتبلء المعدة

 أصوات األنف
 النََّخفة:النخيف: صوت األَنف إذا َمَخط

 الخِنين: خروج الصوت من األَنف
 النَِّخيُر: صوُت األَنف

 الُغنَّة: صوت في الَخْيُشـو
 ِشيمالُجشَّة: صوت غليظ فيو ُبّحة َيْخرج من الَخيا

 النػَّْعَرة: صوت الَخْيُشـو
 اإلستنثار:النثر: صوت نثر الماء من األنف عند الوضوء وما شابو

 أصوات األذف
 الطَِّنين: صوت اأُلذف

 الدوي: صوت الهواء المرّجع في األذف
 الهوي: صوت الهواء في األذف

 أصوات الدمع
 االْسِتْهبلؿ: صوت تدمع العين

 النشج: صوت الدمع

 قأصوات الحل
 الشَِّخير: َصْوت الَحْلق

 الخازباز: صوت الحلق فيو وـر
 الَفْحَفَحة: تَػَرد د الصوت في الَحْلق



      عربی برای همه 
 

 الَقْحَقحة: تَػَرد ُد الصوت في الَحْلق
 الغرغرة: صوت النفس في الحلق

 النَّْحَنَحُة : َصْوُت الَجْرِع من الحلق
 األنيح:أنح:أنوح: صوت النفس من الحلق عند التعب

 صوت الماء أو الدواء يتردد بالحلق الغرغرة:
 الشهيق: صوت النفس في الحلق

 أصوات الصدر
َرةِ   األنوح: صوت النفس عند الغم والغضب والِبْطَنِة والَغيػْ

 النحيح: صوت يتردد في الصدر
 الصََّحل: صوت الصدر من ضرر

 النَِّشيج: َصوٌت من الصدر
 التنسم: صوت التنفس

 ب والغيظالكتيت: صوت الصدر عند الغض
 النَِّهيت: صوت الصدر عند الَمَشقَّة
 الن هات: صوت الصدر عند الَمَشقَّة

 الزَّحير: صوت النفس عند الَمَشقَّة والتعب
 الزَّحار: صوت النفس عند الَمَشقَّة والتعب

 الحشرجة: تردد الصوت في الصدر
 َحشَرج: ترديد صوت النفس في الحلق من غير أف يخرج باللساف

 يم: صوٌت يخرج من الجوؼالنَّحِ 
 النحيت: صوت خروج النفس عند التعب

 الطَِّحير: صوت الصدر عند الَمَشقَّة فوؽ الزحير
 التقلقل: صوت النفس المضطرب في الصدر

 الَهْمَهمة: صوت الصَّْدر من الهّم والَحَزف
 الزَّْمَزَمة: صوت من الصدر

 ب الحاجز فجأةالفواؽ: صوت الشهقة القصيرة تحدث بفعل تقلص الحجا
 الكركرة:الكرير: صوت الصدر المجهور
 الفواؽ: صوت الهواء يخرج من الصدر

 الفواؽ: صوت الشهقة العالية متكررا
 النهيم: صوت الصراخ من الصدر
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 النشع: صوت الشهيق القوي في الصدر
 النشغ: صوت الشهيق القوي المتكرر حتى يكاد يقضى عليو

 النشغ: صوت من تنفس الصعداء
 َحَدَمة: صوت في الجوؼ كأنو تغيظال

 الشهق: صوت دخوؿ النفس
 الزفير: صوت إخراج النفس

 النهيج: صوت تتابع النفس من اإلعياء

 أصوات البطن والجلد
َقَبة: صوت الَبْطن  الَقبػْ

 الدوي: صوت البطن إذا خبل من الطعاـ
 اأَلطيُط: صوت البطن من شّدِة الجوع

 ن الُجوع أوإمتبلءاأَلِطيط:أط: صوُت اأَلْمعاء م
 الغق: صوت البطن المسترخي
 النهيج: صوت نفس السمين

 البخبخ: صوت الجلد المسترخي
 الرزيز:الرز: صوت البطن الخفي

 األزيز: صوت الجوؼ عامة
 الَقْرقَبة: صوُت الَبْطن ِإذا اْشَتَكى

 الَجْخَجَخة: صوت البطن ممتلئ الماء
 أطيط: صوت البطن من العطش

 صوت البطن من األَلم األَيْػَلَمة:
 الجشأ: صوت من المعدة من اإلمتبلء

 التضور: صوت البطن من الجوع
 اللجاج:اللجة: صوت خفقاف البطن من الجوع

 القرقرة:القرقرير: صوت البطن من جوع أو انتفاخ

 أصوات القلب
 الحبض: صوت القلب والعروؽ فوؽ النبض

 النبض: صوت نبض القلب والعروؽ
 خفقاف: صوت ضربات القلبالخفق:الخفوؽ:ال

 الدر: صوت صوت تتابع ضربات القلب والعرؽ
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 الرجف: الرجوؼ: الرجيف: صوت نبض القلب عند الفزع
 الوجف:الوجيف:الوجفاف: صوت نبض القلب بقوة

 الوجيب:الوجباف: صوت خفقاف القلب باضطراب ورجفة

 أصوات الظهر والمفاصل والعظاـ
 الفرقعة: صوت طرقعة األصابع

 فرقاع:التفرقع: صوت األصابع إذا ضغط على مفاصلهااإلن
 الفرقعة: صوت فقرات الرقبة إذا لواىا

 التْفِقيع:التفقع: صْوُت اأَلصابع ِإذا ضَرب بعضها ببعض
 التفقيع: صوت المفاصل

 القعقع: صوت العظاـ
 الصفيق:الصفق: صوت التصفيق

 التصدية: صوت التصفيق
 القْض: صوِت الر ْكبة

 : صوت المفاصل والعظاـالنَِّقيضُ 
 النقيض: صوت األصابع

 اإلنقاض: صوت قرع األصابع ببعض
 اأَلطيُط: صوت الظَّْهر من شّدِة الهزاؿ
 األطيط: صوت الظهر عند حمل ثقل

 الصلد:الصلود: صوت التصفيق باليدين
 النقر: صوت نقر الوسطى على الكف بإفبلت اإلبهاـ

 أصوات األكل
َقم:الهيقمة: صوتُ   اْبِتبلع الل قمة الَهيػْ

 الشِّيب: صوت رشف الماء
 القرقرة:القرقرير: صوت الشراب في الحلق

 الجرجرة: صوت جرع الماء جرعا متواترا
 التَّلم ظ: صوت اللساف عند اللعق

 الطَّْعَطَعة: حكاية صوت اللساف إذا لصق بالغار األعلى عند اللطع أو التمطق من طيب الشيء تأكلو.
 لكالنقض: صوت الع

 القضم: صوت القضم
 الكرع: صوت كرع الماء
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 الضغضغة: صوت مضغ اللقمة في الفم
 الَجْرش: صوٌت يحِصل من َأكل الشيء الَخِشن

 الَخْشف: صوت شرط اللحم وتمزيقو
 الفش: صوت التجشؤ عند األكل
ـَ   اأَلِخيخ: صوت مص نخاع العظا

 الشَّْخف: صوت اللَبن عند الرضاعة
 ديدالمقع: صوت الشرب الش

 القثو: صوت طحن الطعاـ بين األضراس عند األكل

 أصوات الضحك
 البسم: أضعف أصوات الضحك

 التهنف: صوت الضحك فوؽ التبسم
 التغتغة: صوت الضحك

 الهرنفة: صوت الضحك الضعيف
 الَكْتَكتة: صوت الضحك دوف القهقهة

 القهقهة: صوت الضحك المسموع
 الطخطخة: صوت الضحك فوؽ القهقهة

 َكرة: صوت الضحك والتغرب فيوالَكْر 
 الضحك: صوت الضحك

 التغي: صوت الضَِّحك الذي يخرج رغم محاولة إخفائو
 الطيخ: صوت الضَِّحك

 القرقفة: صوت الضحك الشديد
 االرتاء: صوت الضحك فيو فتور
 الخنين: صوت الضاحك من أنفو
 الجلق: صوت الضحك الشديد

 الندغ: صوت الضحك الخفي
 ضحك فيو إطالة بالقهقهةالهأىأة: صوت ال

 الشمع: صوت المضاحكة والمآنسة
 الزىزقة: صوت الضحكة الشديدة

 القرقرة:القرقرير: صوت ترجيع الضحك
 القرقرة: صوت الضحك المرتفع
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 الدىدقة: صوت الضحك السيء
 ِقِقْن ِقِقْن: حكاية صوت الضحك

 -أىا-األىي: صوِت الضَِّحك
 الزقزقة: صوت الضحك الضعيف

 : صوت الضحك الخفيفالطحطحة
 الهزر: صوت الضحك

 الهزؽ: صوت الضحك الكثير غير الرزين
 األنتهاز: صوت الضحك المبالغ فيو المفرط

 االىتياص: صوت الضحك البالغ فيو
 الهنبصة: صوت الضحك المرتفع

 الهنف: صوت ضحك المرأة فيو فتور
 اإلىبلس: صوت الضحك فيو فتور

 أصوات البكاء
 اءالبكاء: صوت البك

 الجهش:اإلجهاش: صوت اإلجهاش قبل البكاء
 الكشمرة: صوت اإلجهاش للبكاء

 البغش: صوت اإلنساف المتلهف إذا اراد البكاء
 التهنف: صوت من األنف قبل البكاء

 االستهبلؿ: صوت أوؿ البكاء
 اإلْرناف: صوت الشَّهيق مع البكاء

 الشهيق: صوت تردد النفس في الصدر عند البكاء
 متئاؽ: صوت النفس يخرج أوؿ البكاء من الصدرالمأقة:اال

 الَعوِيل: صوت الصدر بالبكاء
 الرَّنِين:الرنة: الصياح عند البكاء

 التهمع:الهمعة: صوت الصياح اثناء البكاء
 الخنين: صوت النساء المتردد بغنة عند البكاء

 الخنين: صوت الباكي من أنفو
 الخنين: صوت البكاء دوف االنتحاب

 وت المرأة الضعيف في البكاءالهرنفة: ص
 النَِّحيب: صوت اإلنساف عند بكائو فوؽ الخنين
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 النشيج: صوت االنساف المرتفع المتردد عند البكاء من غير انتحاب
 الَعْولة:اإلعالة: رفع الصوت بالبكاء

 التعويل: صوت العولة مرارا عند البكاء
 العياط:العيط: صوت الصياح عند البكاء

 لبكاء الشديداالختراط: صوت ا
 الرثاء: صوت الكبلـ أثناء البكاء على الميت

 النواح: صوت الكبلـ مع البكاء
: صوت تقطع النفس من شدة البكاء  الفحـو
 الخبع: انقطاع النفس والصوت عند البكاء
 النحط:النحاط: صوت الشرؽ اثناء البكاء

 األرج:األريج: صوت الضجيج بالبكاء
 االىرماع: صوت البكاء السريع

 العقير: صوت البكاء المرتفع
 النحيط: صوت البكاء المتردد في الجوؼ

 الرغو:الرغاء:صوت بكاء الصبي أشد البكاء
 الزقي: صوت بكاء الصبي الشديد

 أصوات األرجل والسير
 الوقع: صوت وقع األرجل

 الجليدة: صوت وقع األرجل
 الكدؼ: صوت وقع األرجل

 الفحص: صوت القدـ عند المشي
 ت الوطء الخافتالهمس: صو 

 اأَلد : صوَت الوطء
 الهمذ: صوت الجري السريع

 الوئيد: صوت الوطء على األرض
 الوِجين: صوت الوطء على اأَلرض
 الخفي: صوت الوطء على األَرض
 النميم: صوت وطء القدـ الخفي

 الهمس: صوت األقداـ
 الَوْخي: ُحْسُن صوت المْشي
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 أج:أجة:أجيج: صوت حفيف السائر المسرع
 لهْسَهَسة: صوت حركة الرجل بالليلا

 الهسهس: صوت السير السريع
 الجفجفة: صوت الموكب في السير
 الجلجلة: صوت الحركة في السفر

 الدبدبة: صوت كل سائر على أرجل
 الدرمجة: صوت السير على أرجل فوؽ الدبدبة

 الطبطبة: صوت وقع األقداـ عند السير
 بةالطقطقة: صوت الحوافر على األرض الصل
 القعقعة: صوت مفاصل األرجل عند السير

 االىرماع: صوت السير السريع
 الهزلجة: صوت السير السريع

 الهفيف: صوت السير إذا أسرع السائر
 الهت: صوت تناقل القدمين على األرض

 الهد:الهدود: صوت الوطء الشديد على األرض

 أصوات النـو
 الَجِخيف: َصوت من الَجْوؼ عند النـو

 َرة: صوت النائِمالَخْرخَ 
 الضَِّفيز: صوت النائم عند ترديد نَػَفسو

 الَغِطيط:الغط: صوت النائم عند ترديد نَػَفسو
 البغبغة: صوت النائم نـو عميق

 الكخ:الكخيخ: صوت الغطيط في النـو
 البخبخة:البخاخ: صوت النائم مسترخي اللساف

 األنيح:األنح:األنوح: صوت المتعب في النـو
 إلنساف اذا ىب من النـوالعرار: صوت ا

 الشخ: صوت النائم
 الفح:الفحيح:الفحفحة: صوت النائم ينفخ الهواء

 الشخير:الشخر: صوت النائم يردد الصوت في الحلق
 الفؤاؽ: صوت اإلنساف عند الفواؽ من نـو أو سكرة
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 أصوات الجماع
 القبيب: صوت الفرج كثير الماء عند الجماع

 ند الجماعالنجيخ: صوت دفق ماء المراة ع
 الدقَػْيم: صوت حياء المرأة عند الجماع

ماع َِ  الَخْبق: صوت الَحياء عند الِج
 الغُقوؽ:الغقيق: صوت حياء المرأء عند الجماع

 الخقاؽ: صوت الفرج الواسع عند الجماع
 خاؽ باؽ: صوت الفرج عند النكاح

 الوجس: صوت الجماع
 ْسِتْرخاءالخُقوؽ: صوََّت الحياء عند الجماع من الُهزاؿ واال

 الَخِقيُق: صوت الَحياء إذا ُىزَِلت األُنثى
 الَوِعيق: صوت ثَػْفِر األُنثى

 أصوات اإلخراج
 الَهْرَىَرة: صوت الَحْلب

 النَػُعور: َصوََّت خروج الدـ
 الثػَّْعثَػَعُة: صوت القاِلس وىو المتقيئ

 النفط: صوت العطاس
 النخف: صوت المخط من األنف

 ع الهواء من األنف لعارضالعطس:العطاس: صوت إندفا 
 النحيط: صوت السعاؿ

 الهيع: صوت المتقيئ
 النحيب: صوت السعاؿ المعلن المتكرر
 النجاخ: صوت السعاؿ الشديد الغليظ
 القحب: صوت سعاؿ الشيخ والعجوز

 السعاؿ: صوت اندفاع الهواء من الرئة فجأة وبقوة
 النجو: صوت مايخرج من البطن

 ؿ مصحوب بشهيق كصياح الديكالسعاؿ الديكي: صوت السعا
 اأَلخيخة: صوت الُمَتَجشِّئِ 

 الَطْحَرب: صوت خفي عند الضرط
 الحبق: صوت الضرط
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 اإلفاخة: صوت الضراط
 الردـ: صوت الضرط القوي

 النبق: صوت الضرط الضعيف
 الض راط: صوت الَفْيخِ 

 الفرقاع: صوت الفيخ القصير القوي
 العفط: صوت الفيخ
 اطالَهْزـ: صوت الضر 

 الخبج:الخباج: صوت الضراط الشديد
 الشخ: صوت البوؿ

 أصوات الضرب والطعن والجرح والقتل
 اللدـ: صوت اللطم بالكف

 السطع: صوت الضربة براحة اليد
 النػَّْقع: أصوات الخدود إذا ضربت

 الَقْضَقَضة: صوت كسر العظاـ
 الفشح: صوت اللطم والصفع

 ن العرؽالنعر:النعير:النعار: صوت خروج الدـ م
 النغر:النغير:النغراف: صوت خروج الدـ المندفع بقوة من العرؽ

 الشخب: صوت خروج دـ الجريح
 النشيج: صوت الدـ المتدفق جراء الطعن

 الشغشغة: صوت الطَّْعن
 الهدغ: صوت شدخ العضو

 النفث: صوت العرؽ ينفث بالدـ
 السهف: صوت القتيل أو الذبيح

 فق الدـ ويضطرب فيوالشحوط:التشحيط: صوت القتيل يد

 أصوات اإلنساف
 أصوات الطفل

 الَوَقَشة: صوت حركة الجنين
 النعر: صوت المولود عند الوالدة

 اإلستهبلؿ: صوت الطفل عند الوالدة
 الغمغمة: صوت الرَّضيع على الثَّدي
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 المقمقة: صوت الطفل المرتفع يمص ثدي أمو
 -بب بب-الببو: صوت الطفل

 الهدؿ: صوت الطفل
 ر: صوت الطفل حين دغدغتوالتنغي

 الققة: صوت الطفل عند الفزع
 البغش: صوت إجهاش الطفل الى أمو باكيا

 الماؽ: صوت تقطع نفس الطفل عند النشيج
 التعييط: صوت صياح الصبي
 التعييط: صوت بكاء الصبي

 الوطوطة: صوت صياح الطفل باكيا
 الرزََمة: صوت الصبي

 الصقاء: صوت الطفل
 ي في تطريبالزجل: صوت الصب

 النفط: صوت الصبي المتكرر مرارا

 أصوات اإلنساف للطفل
 الُخوار: صوت اإلنساف المستعطف تشبها لخور الغزاؿ ألمو

: صوت األـ إلى وَلدىا بَأْرَخم ما يكوف من صْوتها  البغـو
 الحنين: صوت األـ الى ولدىا

 النزنزة: صوت األـ ترقص الصبي
 ب الطفلالمناغاة: صوت األـ تبلطف وتداع

 -إس-التنسيس: صوت لجعل الصبي يبوؿ
 التنقيز: صوت األـ توّثب وترّقص الطفل

 الهميم: صوت األـ وىي تنّيم الطفل
 -كخ-الكخكخة: صوت لزجر الصبي عن تناوؿ شيء ما

 التنغير: صوت االـ تدغدغ طفلها
 التطييب: صوت األـ تناغي صغيرىا

 أصوات الحديث عامة
 كلم الخفي لآلخرالوحي:اإليحاء: صوت الت

 -ىيو-الهية: صوت المستزيد من الكبلـ
 المناغمة: صوت المحادثة الخفي
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 التراطن: صوت المخاطبة بلغة أخرى بين إثنين ال يفهمها الجمهور
 الهرمزة: صوت اإلنساف الخفي يخفيو عن جليسو

 السمى: صوت اإلنساف في الخير ال في الشر
 التخافت: صوت الصاحبين المنخفض

 لمسارةعند ا
 اإلىبلس:الهليس:المهالسة: صوت المسارة الخفي بالحديث

 النمش: صوت المسارة الخفي لآلخر
 الوشوشة: صوت الكبلـ الخفي في المسارة

 التهاجس: صوت المسارة الخفي بين الشخصين
 الهتملة: صوت المسارة الخفي

 النجو:المناجاة:النجوى: صوت اإلسرار بالحديث المنخفض

 عند التودد
 نس: صوت الفتاة الطيبة المحبوبةاأل

 االنس: صوت حديث وغزؿ النساء
 الغنج: صوت المرأة الذي يزيد من حسنها

 الطبو: صوت الداعي اللطيف المستميل
 الملق: صوت المتودد للغير

 الَهْنغ:المهانغة: ِإْخفاُء الصْوِت من الرجل والمرَأِة عند الَغَزؿ

 عند المآنسة
 الشمع: صوت المآنسة

 الممازحة عند
 الممازحة: صوت المداعبة

 الشمع: صوت المزاح
 الهزؿ: صوت ممازحة اإلنساف

 التهريج: صوت اإلنساف المضاحك
 المماجنة: صوت المماجنة والممازحة

 الدعب: صوت اإلنساف المازح والممازح
 المبلغاة: صوت المضاحكة والممازحة
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 عند االحتفاؿ
 القصيف: صوت الحفل الصاخب

 صوت يرفع بالِقراءة والغناء التػَّْقليس:
 الزغردة: صوت ترديد اللساف عند الفرح

 عند الدعاء
 العج:العجيج:العجة: صوت الصياح في الدعاء والتلبية في الحج

 الناج:النئيج: صوت المتضرع الخاشع الحزين عند الدعاء
 الولولة: صوت المرأة بالدعاء على اآلخر

 النويو: صوت الدعاء المرتفع
 صوت المتضرع في الدعاءالتحوب: 

 الندب: صوت الداعي لآلخر في أمر
 التثويب: صوت الدعاء

 اليأيأة: صوت دعاء القـو لبلجتماع
 النقر: صوت دعاء ونداء اآلخر من بين القـو

 الهتف:الهتاؼ: صوت المنادي
 الهينمة: صوت دعاء اهلل الخفي

 الجأرة:الجؤار: صوت المتضرع هلل
 ير بصياحالتهييت: صوت الدعاء للغ

 النئيج: صوت الدعاء المنخفض
 األليل: صوت الداع

 الث هات: صوُت الداع
 -وا فبلف-الندب: صوت المنادي

 الرغو: صوت النداء والصياح
 اإِلْىبلؿ: بالحج رفُع الصوت بالتػَّْلبية

 اإِلْىبلِؿ: رفع الصوت بالدعاء
 -آمين-التأمين: صوت المؤمن 

 الِقراءة والغناءالتػَّْقليس: صوت يرفع بالدعاء و 
 النِّداء:الندي: صوت المنادي المرتفع

 الد عاء:الدعو: صوت المنادي
 التأييو: صوت المنادي
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 الزعق: صوت المؤذف
 األذاف:األذناف: صوت نداء المؤذف للصبلة

 عند الطلب والرجاء
 النشيد: صوت المطالب

 النشيد: صوت الراجي
 الزْمَزـ: صوت طالب الطعاـ

 طالب الطعاـ الَزْىَزـ: صوت

 عند االستغاثة
 -واغوثاه -التغويث:اإلستغاثة: صوت المستغيث
 اإلستنجاد: صوت المستنجد المرتفع
 التعزى: صوت العربي يستصرخ قبيلتو

 الجأرة: صوت المستغيث
 الص راخ:اإلصطراخ: صوت المستغيث

 الضغو:الضغاء: صوت المستغيث من أذى أو ضرب
 لطلب الغوثالتصرخ: صوت الصراخ فيو تكلف 

 الَوْلَولة: صوت متتابع بالَوْيل واالستغاثة

 عند المناجاة
 التفل: صوت المناجاة

 الحيجمة: صوت اإلنساف يناجي نفسو
 المهانفة: صوت المناجاة الهامس

 عند السؤاؿ
 األج: صوت المتألم السائل

 في النجدة واإليجاب
 اليَػْهياُه: صوت الُمِجيب

 عند التهدئة
 نساف يسكن اآلخرالتهدين: صوت اإل

 -دع دع-الدعدعة: صوت اإلنساف للعاثر
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 عند الفزع
 النْبر: صوت صيحة الَفَزع
 النْبر: صوت صيحة الَفَزع

 الَهْيعة: صوت الصَّارِخ للَفَزع
 الهيزعة: صوت الفزع

 الكصيص: صوت الرقيق الضعيف عند الفزع
 الرعدة: صوت الجسم عند الفزع

 ادالرعس: صوت اإلنساف عند االرتع
 الضج:الضجيج: صوت اإلنساف وصياحة عند الفزع

 الزعق: صوت الصياح المفزع لآلخر

 عند الجزع
 -وه,واه-الوىوىة: صوت اإلنساف عند الجزع

 عند التحذير
 النذير: صوت المنذر أو المحذر

 عند الذؿ والقهر
 الض غاء: صوُت الذَّلِيِل إذا ُشقَّ عليو

 الضغو:الضغاء: صوت المقهور

 سرة والندـعند الح
 التحوب: صوت المتحسر أو النادـ

 عند الغضب والغيظ
 النفط: صوت نفخ اإلنساف عند الغضب

 الغذمر: صوت صراخ الغاضب
 التزغم: صوت الغاضب

 الكاىل: صوت الغاضب
 النفت: صوت الرجل ينفت الهواء من الغضب

 النحيط: صوت زفير اإلنساف من الغيظ
 غيظالنت:النتيت: صوت اإلنساف عند ال

 األحيح:األح:األحاح: صوت المتألم من غيظ
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 عند الهم والحزف
 الرنين: صوت الحزين

 اإلْرناف: صوت الحزين عند الغناء
 الكوداء: صوت نفس اإلنساف الطويل من ىم

 الهمهم: صوت اإلنساف من صدره عن الحزف أوالهم
 الوىوىة: صوت صياح المرأة عند الحزف

 ة ألمالحنين: صوت الذي في فؤاده نزع
 األحيح:األح:األحاح: صوت المتألم من حزف

 عند الضجر
 الهيط:المهايطة: صوت جلبة الضاجر

 الضجر: صوت المتضايق باألمر
 -أؼ-التأفف: صوت االنساف الضاجر

 عند التردد
 التهتهة: صوت المتردد

 عند التودع والخجل
 الهويد: صوت اإلنساف اللين الوادع

 أو الخجوؿالَخرِيد: صوت اإلنساف الحيي 

 عند المصائب
 التهوه: صوت اإلنساف المفجوع

 -أؼ-التأفف: صوت االنساف المكروب
 التزحير: صوت المتألم من شدة

 الَوْىَوَىة: صياح النساء في الُحْزف
 السلق: صوت الصراخ في المصائب
 الَوْلَولة: صوت النساء عند المصائب

 الَوْلَولة: صوت النائحة
 نساف فيو ولولة وصياحالصلق:اإلصبلؽ: صوت اإل

 الواعية: صوت صراخ القـو على الميت
 النواح:النوح: صوت المرأة وعويلها مع بكاء على الميت
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 التََّأؽ: صوت َعْولة الَثْكلى
 الرثاء: صوت البكاء مع الكبلـ على الميت

 التداعي: صوت النائحة في تطريب النواح
 الرنين: صوت المرأة في النواح والصياح

 لدعوى: صوت اإلنساف في ندب الميتالدعو:ا
 الَغْيَطلة: الصوت والجَلبة في المصائب

 اللقلقة: صوت النواح المضطرب
 الندب: صوت المرأة تعدد محاسن الميت

 اللَّْدـ:اإللتداـ: صوت ضرب المرأة صدرىا وليس بالشديد

 عند اإلفتقاد
 الميبله: صوت المرأة شديدة الحنين على من فقدت

 المشتاؽالحنين: صوت 
 الحنين: صوت المرأة تفتقد زوجها

 عند النشوة
 التشوه: صوت تنفس الصعداء من الحسد

 النشغة: صوت من تنفس الصعداء
 النفث: صوت المصدور يخفف عن صدره ويروح عن نفسو

 تنفس الصعداء: صوت زفير طويل من التعب

 عند التعجب
 -واه-الواىا: صوت التعجب من طيب شيء

 ك المتعجب من الغيرالتهانف: صوت ضح
 -بخ-البخ: صوت المتفاخر أو المعجب

 عند القر والبرد
 القرقفة: صوت ارتعاد المبرود

 الوحوحة: صوت المبرود يردد نفسو في حلقو
 الوحوحة: صوت المبرود ينفخ بيديو من البرد
 الكهكهة: صوت المقرور ينفخ باليد من البرد



      عربی برای همه 
 

 عند التعب
 لتعبالنحيط: صوت زفير اإلنساف من ا

 الكوداء: صوت نفس اإلنساف الطويل من تعب
 القباع: صوت اإلنساف بتقطع بسبب اإلعياء والتعب

 الضج:الضجيج: صوت اإلنساف من المشقة

 عند األسر
 الجص:الجصيص: صوت اإلنساف المربوط بشدة

 عند الهذياف
 الهرؼ: صوت اإلنساف المدغم عند الهذياف

 الكهوة: صوت تنفس السكراف
 وت اإلنساف عند الهذيافالهقي: ص

 عند التوجع
 الَعِقيرة: صوت اإلنساف من شدة الوجع

 األليل: صوت المتألم
 النهيت: صوت المتأوه من األلم

 النَِّحيط: صوت المتوجع
 األنين: صوت المتألم

 األنيت:النت:النتيت: صوت المتألم
 التحوب: َصْوٌت المتوجع

 التضور: صوت المتوجع من الضرب
 تأوه: صوت اإلنساف المتوجعالتأىؤه:ال

 -آه,أوه-الهاىة: صوت المتوجع 
 -أخ-األخ: صوت المتوجع من غيظ أو حزف

 النئيم: صوت ضعيف عند األلم

 عند المرض
 النجيخ: صوت االنساف مع الزكاـ

 البِليل: صوت المريض
 األَنين: صوت المريض
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 الخفوت: صوت المريض الخافت
 لمرضاألنيح:أنح:أنوح: صوت المثقل من ا
 النهيج: صوت نفس المصاب بالربو

 النَِّحيح: صوت جوؼ االنساف فوؽ السعاؿ
 النَِّحيِط: صوت الزفير عند المرض

 االرتجاؼ: صوت المريض بإضطراب وارتعاد
 اإلرزيز: صوت المريض باضطراب وارتعاد
 النحم: صوت المريض من صدره كاألنين

 الهزؿ: صوت ىذياف المريض
 اسناف المحمـو القعقعة: صوت اصطكاؾ

 النفطاف: صوت شبيو بالسعاؿ
 الَكرِير: صوت صدر المريض

 النخف:النخيف: صوت المريض فيو خنين من األنف

 عند اإلختناؽ
 الخرخرة: صوت المختنق يتردد في الخياشيم
 الكرير: صوت المختنق المجهور من الصدر

 الغطغطة: صوت المختنق

 عند الغرؽ
 اءالغمغمة: صوت الغريق تحت الم

 عند الموت
 الَقرِيض: َصْوت اإِلنساف عند الموت

 الغطغطة: صوت المذبوح
 الَحْشَرَجة: تَػَرد د صوت النػََّفس عند اإلحتضار

 الغرغرة: صوت الحشرجة عند الموت
 الفواؽ: صوت شهقة المحتضر عند النزع

 النزاع:صوت تضجر المريض حين إشرافو على الموت
 ند الموتالنشغ: صوت الفواؽ الخفي جدا ع
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 عند التوعد
 الظبظبة:الظبظاب: صوت المتوعد بالشر

 الصلصلة: صوت المهدد والمتوعد الهادر المتحذلق
 الهاىة: صوت المتوعد بالوعيد

 عند التسلط
 الذرب: صوت السليط

 عند الرفض
 التذمر: صوت المجترئ بالرفض

 النديد: صوت الرافض

 عند اإلفتاف
 الشغب: صوت محدث الفتنة

 نعيق: صوت صياح المهيج للفتنةالنعق:ال

 عند الزجر
 النهي: صوت الزجر للكف عن فعل شيء

 الهس: صوت إلسكات اآلخر
 الميط: صوت الزجر باآلخر وابعاده

 النهر: صوت زجر اآلخر
 -مو-المهمهة: صوت لزجر اآلخر

 الزجر: صوت الزاجر
 الصياح: صوت الزاجر الناىر

 الكركرة: صوت الزجر عن الشيء
 وت زجر اآلخرالوجي: ص

 النتل:النتوؿ:النتبلف: صوت الزجر لآلخر
 النخنخة: صوت الزجر لآلخر

 النأنأة: صوت الزجر لآلخر لكفو عن فعل أمر ما
 الهجاج: صوت لكف اإلنساف عن فعل شيء
 الهذاذ: صوت لكف اإلنساف عن فعل شيء

 -صو-الصهصهة: صوت لزجر وإسكات القـو
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 عند زجر السائل
 لزَّْجر عند الَمْسأَلةالنَِّحيط: صوت ا

 النحر: صوت زجر السائل

 عند اإلساءة
 الندس: صوت كبلـ خفي يسيء لآلخر

 التنغير: صوت الصائح باآلخر

 عند التباكي
 التهمع: صوت المتباكي

 اإلىرماع: صوت اإلنساف يتباكى للغير

 عند السخرية واالستهزاء
 التػََّهك م: صوت المستهزئ

 حك بالغيرالتملغ: صوت المتملغ الضا
 الض راط: صوت المستهزئ من شفتيو

 العفط: صوت المستهزئ من شفتيو كصوت عفط الضأف
 الهرىرة: صوت الضاحك العابث المستهزئ بالحق

 عند التقريع والصياح باآلخر
 المعاواة: صوت مصايحة الغير
 اللكع: صوت المقرع والهجاء

 االستحياء: صوت الصياح باآلخر
 بالغير التهويت: صوت الصياح
 التقريع: صوت التأنيب

 الخطيب
 الشِّْقِشقة: صوت الخطيب

 الراعي
 اليَػْهياه: صوت الراعي

 المعجوؽ
 العجق: صوت اإلنساف المعجوؽ
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 العجق فلج: صوت اإلنساف المعجوؽ
الغذمر: صوت اإلنساف مخلط الكبلـ كالتاجر الذي يتكلم بصور مختلفة مع أكثر من شخص في نفس 

 الوقت

 الصياد
 سواس: صوت الصيادالو 

 البخيل
 النحم:النحاـ: صوت تشاغل البخيل بالسعاؿ عند سؤالو
 األنيح:األنح:األنوح:النحنحة: صوت البخيل عند السؤاؿ

 اللئيم
 القحب:القحاب: صوت السعاؿ المفتعل من اللـؤ

 الجباف
 الوطوطة: صوت الجباف

 النماـ
 الَوْشي: صوت النَّمَّاـ

 النافث
 النافخ في العقد النفث:النفثاف: صوت

 العاىر
 القحب: القحاب: صوت سعاؿ الباغية كإشارة لطالبها بإحترافها البغاء

 البَػْنَبنة: صوُت الُفْحش والَقذَع

 الماجن
 اأَلرير: صوت الماِجن عند الِقمار

 األحمق
 النعب: صوت األحمق الصياح

 أصوات جماعة الناس
 التراغي: صوت القـو وحد ىا ىنا وواحد ىا ىنا
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 لَوْحي:اإليحاء: صوت الناسا
 الَوحى: صوت الناس
 الَوغى: صوت الناس

 التوشوش: صوت ىمس القـو المختلط
 الهتاؼ: صوت القـو في التمجيد

 الهتاؼ: صوت القـو في اإلستنكار
 العومرة: صوت القـو وضجيجهم من الضجر
 المصايحة: صوت القـو يصيح بعضهم ببعض

 الشغب: صوت تخاصم وجلبة القـو
 َوْعوعة:الوعواع: صوت الناسال

 الَغْوغاِء: صوت الناس السفلة وصياخهم
 العوعاة: صوت القـو
 الغوغاة: صوت القـو

 الدودأة: صوت جلبت القـو
 األزيز: صوت مجالس البشر

 الزَّْجَلة: صوت الناس
 القب: صوت القـو في الجدؿ والتخاصم

 الصخب: أصوات القـو المختلطة المرتفعة
 صياح القـو عند تضاربهمالتصاخب: صوت 

 الدردشة: أصوات الناس المختلطة في المجالس
 الضَّْوَضاء: َأْصواُت الناس الُمْخَتِلَطة والَجَلبة

 الضوضأة:الضوضى: اصوات الناس المختلطة في جداؿ ونزاع وتشاجر
 الزَّْمَزَمة: صوت المجوس عند أكلهم دوف تحريك لسانهم أو شفاىهم

 حفيف مشِيهم واختبلُط كبلِمهماألجَّة: صوت القـو و 
 العجيج:العجة: صوت صياح القـو
 العرعار: صوت الصبياف المختلط

 -ياع ياع-اليعيعة: أصوات الصبياف 
 األىل: صوت الحجاج بالتكبير

 الَهيَضلة: أصوات الناس
 األويد: صوت الناس

 البلبلة: أصوات الناس المختلطة في اضطراب
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 مالدأدأة: صوت الناس في التزاح
 الجدفة: صوت القـو

 التجليب: صوت الناس
 اللجب: صوت صياح القـو

 التكأكؤ: صوت القـو يتزاحموف
 التكبكب: صوت القـو يتزاحموف ويتجمعوف

 الحديث: صوت القـو المسموع
 الخرباش: صوت القـو في اختبلؼ وصخب

 الخرشفة: صوت تحرؾ واختبلط أصوات القـو
 الزياط:الزيط: صوت الناس المختلط

 العييط: صوت صياح القـو
 العوة: صوت جلبة القـو

 التكوؿ: صوت تضارب وتشاتم القـو
 التصارخ: صوت القـو في طلب الغوث
 اإلصطفاؽ: صوت اضراب وجلبة الناس

 اإلضجاج: صوت صياح القـو
 الهمرجة: صوت لغط القـو

 اللجاج: اصوات القـو المختلطة
 اللغط: صوت القـو المختلط المبهم

 وت القـو كثيري اللغطالهذب: ص
 الهرج: صوت القـو المختلط في التقاتل والفتن

 -عيط-العطعطة: صوت القـو عند الغلبة 
 التقليس: صوت القـو عند استقباؿ السادة بالدفوؼ والغناء والهتاؼ

 أصوات الغناء والموسيقى
 البشرؼ: صوت مقدمة اللحن الموسيقي

 التكة: صوت النقرة الموسيقية
 ت النغمة الموسيقية المتكررة في آخر كل جزء من أجزاء اللحن الموسيقيالقرار: صو 

 المتاالة: صوت المغني الثانوي
 اإلجرار: صوت الغناء مردؼ بأصوات متتابعة

 الغرزيز: صوت المغني طويل النفس
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 الدندنة: صوت المغني الخافت في الغناء
 الرنم: صوت المغني يرجعو

 في الغناء الزمزمة: صوت الترنيم والدندنة
 الشدو: صوت المغني المترنم

 العثاث:المعاثّة: صوت الغناء المرتفع المترنم
 الصدح: صوت المغني المرتفع المطرب

 الصقع: صوت المغني المتفنن بأداء الصوت
 الصلق: صوت المغني المديد المجهور

 العزيف: صوت الغناء بالعود
 التغريد: صوت الغناء المطرب

 المحدث الطري الغريض: صوت الغناء
 العلعلة: صوت الغناء فيو تكلف من غير صواب
 التغنية: صوت المطرب المترنم بالكبلـ الموزوف

 القلس: صوت المغني مع الرقص
 اللحن: صوت المغني المطرب المغرد

 اللحن: صوت الموسيقى الموضوع لؤلغنية
 النخم: صوت العزؼ والغناء بأحسن ما يكوف

 بالنغم: صوت الغناء المطر 
 الهزج: صوت المغني

 التهويد: صوت الغناء المطرب اللين
 التهكم:التهكيم: صوت التغني والترنّم

 أصوات الحرب والجيوش
 الَمْعَمعة: صوت الُشَجعاف في الحرب

 الَعْطَعَطة: األصوات المختلفة والمتتابعة في الحرب
 الَخْيَضعة: صوت القتاؿ

 الرجس: صوت الجيش العظيم المختلط
 ص: صوت الحربالَكِصي

 اللََّجب: صوُت الَعْسكر
 الجدفة: صوت معسكر الجيوش الصاخب

 الهثهثة: صوت الحروب والمعارؾ
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 الهتهتة: صوت الحرب المختلط
 الَوْغر: صوت الجيش

 الخرس: أصوات الجيوش الخافتة
 الهجيج: صوت الجيوش المستنفرة

 العرين: صوت القتاؿ
 جوالتكافح: صوت القتاؿ باألسلحة وجها لو 

 -جو-الَجْهَجَهة: صوت صياح األَبطاؿ في الحرب
 الوغى: صوت الحرب

 النِّعير: صوت الصراخ في حرب أو شر
 الدعقة: صوت صياح الجيش بالجيش

 الزعزعة: صوت الجيش والخيل
 الَهرَىَرة: أصوات الهند في الحرب

 الضوضى:الضوضاء: أصوات الناس في الحرب
 الغمغمة: صوت األبطاؿ عند القتاؿ

 الغيهبة: صوت القتاؿ وجلبتو
 الهيزعة: صوت الفزع في المعارؾ

 الهوع: صوت الصياح بالحرب

 عند الذكر
 -ال إلو إال اهلل-اإلىبلؿ: صوت الذابح عند الذبح

 التثويب: صوت المؤذف

 وصف أصوات اإلنساف
 في الصياح

 اإلرطاط: صوت اإلنساف بجلبة وصياح
 اإلنقاع: صوت الصياح المرتفع المتتابع
 الصخب: صوت اإلنساف بجلبة وصياح

 الصعصعة: صوت اإلنساف بجلبة وصياح
 القعط: صوت صياح اإلنساف الشديد

 اإلىبلؿ: صوت اإلنساف المرتفع بالصياح
 الدبدبة: صوت اإلنساف كثير الصياح

 الجلب: صوت صياح اإلنساف
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 الصرصرة: صوت صياح اإلنساف الشديد المتقطع
 اح اإلنسافالعج:العجيج:العجة: صوت صي

 البربرة: صوت صياح وجلبة اإلنساف كثير الكبلـ
 الظأب: صوت اإلنساف بصياح وجلبة

 السلق: صوت صياح اإلنساف
 الفديد: صوت اإلنساف الغليظ الشديد

 اإلضباب: صوت صياح اإلنساف الصخب
 المذيذ: صوت كثير الصياح

 الزمجرة: صوت غليظ من كثرة الصياح
 ح اإلنساف كصياح البومةالهناد:التهنيد: صوت صيا 

 في الصخب
 الهمذ: صوت كثير الكبلـ صاخبو

 الرعدة: صوت كثير الكبلـ
 الهمش: صوت اإلنساف فيو جلبة وكثرة

 التمتمة: صوت الكبلـ السريع
 الترترة: صوت اإلنساف اللغط كثير الكبلـ

 الثرثرة: صوت كثير الكبلـ المختلط
 ن نطقواللجلجة: صوت اإلنساف يردد كبلمو وال يب

 الجعجعة: صوت اإلنساف كثر الكبلـ قليل العمل
 الردد: تردد صوت اإلنساف في الكبلـ

 البعبع: صوت االنساف غير المفهـو بسبب السرعة
 البقبقة: صوت اإلنساف كثير الكبلـ غير المهم

 البَػْعبعة: صوت تتابع الكبلـ في عجلة
 الضأضأة:الضأضاء: صوت اإلنساف بصيح وتجليب

 تفي الخفو 
 الوشوشة: صوت اإلنساف المختلط

 الوسوسة: صوت اإلنساف الخفي بكبلـ مختلط
 التهويد: صوت اإلنساف المنخفض الضعيف

 الهمهمة: صوت اإلنساف الخفي بالكبلـ
 الهسيس: صوت اإلنساف الخفي الذي اليفهم
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 الهسهسة: صوت اإلنساف الخفي
 الهمس: صوت اإلنساف الخفي بالكبلـ

 ساف الخفي بالكبلـالهتملة: صوت اإلن
 الدندنة: صوت اإلنساف الخافت غير المبين
 الطنطنة: صوت اإلنساف يدندف فوؽ الدندنة

 اإلْرزاـ: الصوت ال يفتح بو الفم
 الخنث: صوت الذكر اللين الرخيم تشبها بالنساء

 الرَّْمز: صوي خفي باللساف كالَهْمس
 ـالنغم: صوت اإلنساف الخفي بالكبل

 كبلـ المخفياإلنتساؼ: صوت ال

 في حسن الصوت
 الندي: صوت اإلنساف الحسن البعيد

 في فساد الصوت
 الهزج: صوت اإلنساف فيو بحة

 الوحوحة: صوت اإلنساف مع بحح
 الضبح: صوت اإلنساف يشبو ضبح الثعلب

 الفحفحة: صوت اإلنساف فيو بحة
 السرؽ: صوت اإلنساف فيو بحة

 التكأكؤ: صوت اإلنساف فيو عي
 فيو خشونة إما عارض أو بسبب مرضالبحة: صوت 

 اإلخناؼ: صوت اإلنساف من االنف فيو خنين
 الثحثحة: صوت فيو بحة عند اللهاة

 الخنخنة: صوت اإلنساف كأنو من األنف
 الخفخفة: صوت كأنو من األنف

 الُغنَّة: صوت األحرؼ كأنها من األنف
 القرد: صوت لجلجة اإلنساف بلسانو

 صى الحلق مع فتح الفمالتقعيب: صوت اإلنساف بأق
 التقعير: صوت اإلنساف من أقصى الحلق

 الخنب: صوت المصاب بالخنب في األنف
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 الشخر: صوت اإلنساف يردده في الحلق دوف كبلـ
 الجشر: صوت فيو خشونة بسبب السعاؿ الجاؼ

 في النطق عامة
 الهجاء:الهجو: صوت قراءة الكبلـ المسموع

 الهجاء: صوت اإلنساف بنطق األحرؼ
 اللغو: صوت الكبلـ غير المجدي

 اللغة: صوت اإلنساف المعبر عنو بالكبلـ
 التلفظ: صوت النطق بالكبلـ

 اللهجة: صوت اإلنساف الذي جبل عليو بالنطق خاصة
 اللسن: صوت كبلـ اإلنساف

 الرطانة: صوت اإلنساف بغير لغتو
 القراءة: صوت النطق بالكبلـ المكتوب

 الجخجخة: كتم اإلنساف صوتو
 الرجع: تردد صوت اإلنساف

 السلق: صوت اإلنساف صحيح النطق
 الَفْعَفَعة: صوت االنساف رطب اللساف

 التَّرس ل: صوت اإلنساف فيو التَّوق ر والتفهم والترفق من غير َأف يرفع
 القراقرة: صوت الرجل المجهور الحاد

 في حسن النطق
 السجع: صوت اإلنساف في الكبلـ المسجوع بالفواصل

 هزج: صوت القارئ المتطّرب في القراءةال
 التهارت: صوت اإلنساف المتشدؽ المتفصح

 اإلنساؽ: صوت اإلنساف بالكبلـ المسجوع الموقع
 اللهع: صوت اإلنساف المتشدؽ بالنطق

 الَعِقيرة: صوت اإلنساف المعبر عن األلم في الغناء
 الَوْحَوحة: الصوت من الحلق

 النعر: الصوت من األنف فيو شيء
 الغن: صوت اإلنساف فيو غنة في األنف

 الخفخافة: صوت المرأة من منخريها
 القرد: صوت لجلجة اإلنساف بلسانو
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 في فساد النطق
 الهجمة: صوت اإلنساف فيو عيب بالنطق
 اللغلغة: صوت اإلنساف فيو عجمة بالنطق

 النوؾ:األنوؾ:صوت اإلنساف فيو عجز ببعض نطقو
 ة بالنطق بالحروؼ العربيةاللكن: صوت اإلنساف فيو صعوب

 اللقلقة: صوت اإلنساف يحبس في النطق لعلة في اللساف
 اللقلقة: صوت اإلنساف المعجل في النطق فبل ينطبق لسانو وال يثبت

 الكومح: صوت غليظ من كثرة األسناف
 الرىبلة: صوت الكبلـ غير المفهـو
 الزىزقة: صوت الكبلـ غير المفهـو

 ف يسقط بعض الحروؼ في نطقواللخلخانية: صوت اإلنسا
 الغتم: صوت اإلنساف غير المفصح

 الضغضغة: صوت اإلنساف غير الواضح
 اللثغ: صوت نطق الحرؼ بحرؼ آخر
 الرتة: صوت اإلنساف فيو عجمة ولثغة

 اإلرتاج: صوت اإلنساف مضطرب الكبلـ
 الفهفهة: صوت اإلنساف يكرر حروؼ ألفاظو

 عجمةالفهو: صوت اإلنساف الفصيح بعد ال
 اإلشماـ: صوت الحرؼ مصبوغ بصوت حرؼ آخر

 التهتهة: صوت االنساف المتردد في الكبلـ
 الثغثغة: صوت الكبلـ فيو سوء في النطق

 التَّْأتََأُة: صوت اإلنساف اذا تردد بحرؼ التاء
 الفأفأة: صوت اإلنساف اذا تردد بحرؼ الفاء

 التزوية: صوت اإلنساف ينطق الحرؼ زايا
 صوت فيو غنة بسبب انشقاؽ الشفة العليا وىو األعلم أو انكسار في الثنايا وىو األىتمالظَّْأظأة: 

 الجمجمة: صوت الكبلـ غير المبين
 الَغْمَغَمُة: الصوَت الواحد المتصل غير المفهـو

 الطمطمة: صوت اإلنساف في الكبلـ فيو عجمة
 الكتكتة: صوت كثير وسريع الكبلـ غير المفهـو

 ر الكبلـ غير الشديدالهتيت: صوت كثي
 الهتهتة: صوت سريع الكبلـ يبدؿ فيو نطق الحروؼ



      عربی برای همه 
 

 األلغ: صوت اإلنساف ال يبين كبلمو
 اللعثمة: صوت اإلنساف مضرب في نطقو

 الثْعثَعُة: صوت اإلنساف يغلب عليو حرؼ الثاء
 النػَّْعَنعة: صوت االنساف يغلب عليو النوف والعين

 فالتغتغة: صوت اإلنساف فاقد األسنا
 العقعقة: صوت اإلنساف يغلب عليو العين والقاؼ

 التمتمة: صوت اإلنساف يغلب عليو التاء والميم
 العجم: صوت اإلنساف فيو لكنة

 المعمعة: صوت اإلنساف يكثر قوؿ مع
 النخم: صوت فيو عي في النطق

 --المقمقة: صوت اإلنساف كثير النطق من الحلق

-- 

 أصوات إعداد الطعاـ
 ء اللحمأصوات نش وشوا

 الحسيس:الحسحسة: صوت نش اللحم
 اأَلْقصاء: َصْوُت َنِشيِش اللحِم عند الَغبلَّء

 النشنشة:النشيش: صوت نش اللحم
 الغرغرة: صوت نش اللحم عند اإلستواء

 الَقْشَقشة: صوت َنِشيُش اللحم في النار إذا جف وتقشر
 لحجارةالنَِّضيضة: صوُت َنِشيِش اللحم ُيْشوى على الرَّْضف وىي ا

 النَّضائض: صوت الشِّواء على الرَّْضف
 النصيص: صوت الشواء

 أصوات الثريد
 التضاغي: صوت الثريد يختلط بالدسم

 التضاغي: صوت رجرجة الثريد
 أصوات الغلياف المخصصة

 الفثء:الفثوء: صوت غلياف اللبن

 أصوات األجهزة واآلالت
 أصوات المواد عامة



      عربی برای همه 
 

 عضو ببعضالصَِّجيج: صوت َضْرب الحديد ب
 الصرير: صوت الزجاج
 الصرير: صوت الحديد

 الصليل: صوت الحديد فيو رنين
 الصَّْلصلة: َصْوت الحديد ِإذا ُحرِّؾ

 الصخن: صوت ضرب الحديد بعضو ببعض
 الرنين: صوت المعدف

 الطنين: صوت النحاس فيو رنين
 الصقب: صوت كل جسم مصمت
 الزفزفة: صوت الريح في الخشب

 حريك العصاالقسقسة: صوت ت

 أصوات األبواب
 الصَّريف: صوت األبواب

 األطيط: صوت الباب
 الدؽ: صوت قرع الباب
 القرع: صوت قرع الباب

 َجَلْن بَػَلْق: صوت باٍب َضْخم في حالتي فتِحو وِإْسفاِقو

 أصوات القلم والقرطاس
 الصريف: صوت القلم
 النشنشة: صوت القلم
 الصرير: صوت القلم
 ابةالنميمة: صوُت الكت

 القد: صوت شق الورقة مطوال
 الرَّْشق: صوت القلم ِإذا ُكتب بو

 النَّْشَنشة: صوت القْرطاس
 الشنشنة: صوت القرطاس الخفيف

 الَجْفَجَفة: صوت حركة القرطاس
 العقعقة: صوت حركة القرطاس

 الفخفخة: صوت القرطاس إذا تحرؾ



      عربی برای همه 
 

 الَخْفَخَفة: صوت حركة القرطاس وىو أقل من الجفجفة
 شخة: صوت القرطاسالشخ

 أصوات الرحى
 السحيف: صوت الرَّحى إذا طحنت

 الحفيف: صوت الرَّحى
 الهرير: صوت الرََّحى عند دورانها
 الهزيز: صوت الرحى عند دورانها

 الجعجع: صوت الطاحونة أو الرحى
 الكركرة: صوت الرحى تطحن الحب

 أصوات الحلي والجواىر
 حريكهاالطخطخة: صوت الحلي والمجوىرات عند ت

 الخشخشة: صوت الحلي
 اليقظ: صوت الخلخاؿ

 اليقظ: صوت الحلي
 الجرس: صوت الحلي

 الهْسَهَسة: صوت الَحْلي الخفيف
 الصلصلة: صوت الحلي من المعدف

 الَوْسواس:الوسوسة: صوت الَحْلي
 التغتغة: صوت الحلى أذا ضرب بعضو بعضا

 القعقعة: صوت الحلى

 أصوات القماش والجلد
 ة: صوت الثوب الجديدالَخْفَخفَ 

 الَجْفَجَفة: صوت الثوب الجديد
 العقعقة: صوت الثوب الجديد
 القد: صوت شق الثوب مطوال

 الفخفخة: صوت الثوب إذا تحرؾ
 الشخشخة: صوت القماش الجديد
 الخشخشة: صوت القماش الجديد

 اإلنصفاؽ: صوت صفق أو نفض الثوب



      عربی برای همه 
 

 الصفق: صوت الثوب تضربو الريح
 صوت الثوِب الجديدالنَّْشَنشة: 

 القعقعة: صوت الجلد اليابس

 أصوات أدوات النار
 الَجْبخ: صوت الِكعاب والِقداح
 القعقعة: صوت إجالت القداح

 األجيج: صوت كير الحداد
 الزَّفْػَزفة: صوُت الِقْدِح حين يُداُر على الظ ُفر

 أصوات النقد
 الصري: صوت القطع النقدية المعدنية

 الشخشخة: صوت النقد

 أصوات الجرار واألواني والسبلؿ
 النشيش: صوت صب الماء في الجرة الفارغة الجافة

 الهدير: صوت الجرة
 الصليل: صوت قرع اإلناء الفرغ

 الكركرة: صوت إضطراب ماء النرجيلة
 الطَِّنين: صوت الطَّست

 القرع: صوت طرؽ الدلو
 القشقشة: صوت السلة من القش
 يهتزالهزيز: صوت غلياف القدر الذي 

 اإلنفشاش: صوت خروج الهواء من القربة
 النخج: صوت الدلو يضرب ماء البئر

 النخج: صوت مخض القربة بالماء أو الحليب

 أصوات أدوات األرض
 العوؿ: صوت الفأس

 الشَّْغَشَغُة: صوِت المعوؿ

 أصوات النعاؿ
 الوخط: صوت النعاؿ
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 الَذّؼ: صوت النعاؿ عند الَوْطء
 الَخْفق: صوت النعل

 صوات المنداؼأ
 الكرباؿ: صوت مندؼ القطن

 النبض: صوت المنداؼ

 أصوات الخياـ
 القعقعة: صوت عمد الخياـ

 أصوات أدوات الطفل
 الدَّْأدَأة: صوت مهد الطفل عند تحريكو

 الدودة: صوت األرجوحة
 الَخرارة: صوت الخذروؼ وىي لعبة الفريرة

 أصوات األوتار والحباؿ
 والرِّحاؿاأَلِطيُط: صوت الَمحاِمل 

 األطيط: صوت القتب
 األطيط: صوت تمدد النسع
 الَقِضيض: صوت من النِّْسع

 أصوات المسمار
 الصليل:الصّلة: صوت المسمار عند الدؽ

 أصوات الهودج
 الزفزفة: صوت الموكب يهتز

 أصوات اآلليات الكبيرة
 المخر: صوت السفن تشق الماء

 األز: صوت الطائرة
 ا ومتماثبلالقرير: صوت الطائرة مكرر 

 النفاث:النفيث: صوت الطائرة النفاثة
 النعر: صوت النواعير



      عربی برای همه 
 

 أصوات األجهزة الحديثة
 األرير: صوت سماعة الهاتف حين ترفع

 الدقة: صوت عقرب الساعة
 الصلصلة: صوت منبو الساعة ذات األجراس

 أصوات اآلالت الموسيقية
 الشِّياع: صوت َقَصبٍة ينفخ فيها الراعي

 الناي الترنيم: صوت
 الشِّياع: صوت المزمار

 الَكْهَكهة: حكاية صوِت الزَّْمر
 الزمير: صوت الِمْزمار

 النقيب: صوت المزمار
 التزمير: صوت المزمار مع التطريب

 القنع: صوت البوؽ
 الَجْلَجلة: صوت الجرس الصغير

 الزياط: صوت الجرس الصغير
 النَّْبَأة: صوت الَجْرس

 الجرس: صوت الجرس
 ة: صوت النواقيسالُجْلِذي

 العزؼ: صوت الدؼ
َنة: صوُت الط ْنُبور  الط بػْ

 النقر: صوت ضرب الدؼ
 األدرب:اإلدراب: صوت الطبل مع الغناء

 الدَّْرداب: َصْوُت الطَّْبل
 الدردار: صوت الطبل

 الدؽ: صوت النقر على الطبوؿ
 الدبدبة: صوت الطبل والدؼ والطبلة

 اشاتالصَِّيار: صوت الصَّْنج وىي الفق
 الصلصلة: صوت الصَّْنج

 الصلصلة: صوت الجرس فيو ترجيع
 النَّميمة: صوت الوتر



      عربی برای همه 
 

 الَقِضيض: صوت الوَتر كأنو قطع حين يجذب ويرسل
 النبض: صوت الوتر

 الحبض: صوت الوتر دوف إرتداد
 النضب: صوت الوتر

 الرنين: صوت الوتر
 األواـ: صوت الوتر

 األبح: صوت الوتر الغليظ
 وت الوتر في اآلالت الموسيقيةالرَّْفُء: ص

 الطَّْنطَنة: صوت الط ْنبور وضرب العود ذي اأَلوتار مرة بعد مرة
 الصفق: صوت ضرب أوتار العود

 الصفق: صوت العود الدائم
 الطنم: صوت العود المطرب

 الطََّنمة: َصْوُت الُعوِد الُمْطرب
 العزؼ: صوت العود المتنوّع والمتكرر

 الطرؽ: صوت الُعودِ 
 التَرنَّم: صوت العود

 الحنين: صوت العود عند النقر عليو
 النَّْدؼ: صوت العود في ِحْجر الَكرينة والكرينة بطن العود الخشبي

 البشائر: أصوات الدفوؼ
 الدفدفة: صوت ضرب الدفوؼ بسرعة

 النقس: صوت قرع الناقوس

 أصوات األسلحة
 القرع: صوت العصا

 القرع: صوت السوط
 ع السَّْيفالكَقب: صوت َوقْ 

 الهيقعة: صوت الضرب بالسيف
 الَقبة: صوت َوْقع السيف

 التهنيد: صوت شحذ السيف
 الهيقعة: صوت السيوؼ في َمْعرَكِة الِقتاؿ

 الرِّمى: صوت الحجر الذي يُػْرمى
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 الَخَضعة: صوت وقع السياط
 الَخَضعة: صوت السيوؼ عند الضرب

 البضعة: صوت السيوؼ عند القطع
 السهم الر ْقعة: صوت

 الُخوار: صوت السهاـ
 الحناف: صوت السهم إذا دور بين األصابع

 الزَّْمَخر: صوت السهاـ المصنوعة من القصب
 الهْسَهَسة: صوت حركة الدِّرع بخّفة

 النَّْشَنشة: صوت حركة الدروع
 النذير: َصْوت الَقْوس

: صوت القوس ليس بشديد اإلْرناف  الزَّجـو
 النَِّئيم: َصوُت القوس

 تَرنَّم: صوت القوسال
 الرَّْدـ: صوت الَقْوس

 الهرير: صوت القوس
 العزيف: صوت القوس فيو تنوع وتكرار

 الضبح:الضباح: صوت القوس
: صوت القوس  التهـز

 الزفيف: صوت القوس
 الهتف: صوت القوس المرنّة

 الندب: صوت القوس يخرج منو السهم بسرعة
 النئيم:النأمة: صوت القوس الخفيف

 صوت القوس من جوفهاالقبيب: 
 األزمل: صوت إرناف القوس

 الزفي:الزفياف: صوت القوس
 العجيج:العج: صوت القوس المرتفع الممتد

 الحنين: صوت القوس عند اإلنباض
 األنين: صوت القوس عند اإلنباض يتبلشى تدريجيا

 األرف: صوت الَقْوس وىو فوؽ الحنين
 سهم النضب: صوت الوتر في القوس عند إفبلتو بدوف
 الرَّفء: صوت الوتر في القوس عند إفبلت السهم
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 الهزج: صوت السهم المنزلج من القوس
 الِعداد: صوت القوس عند تهيئتو

 الحضب: َصْوُت الَقْوس
 النذير: َصْوت المنجنيق

 الشخشخة: صوت السبلح
 الَخْشَخَشة: َصوُت السبلح

 القْعَقعة:القعقاع: صوت الترس
 بلح بعضو على بعضالرَّْدف: صوت َوْقع الس

 أصوات الغيبيات
 العواء: صوت صياح َأىل النَّار

 األطيط: صوت باب الجنة من الزحاـ
 الصيحة: صوت النفخ بالصور في اآلخرة

 الصخة: صوت صيحة يـو القيامة
 الرجفة: صوت النفخة األولى في الصور يـو القيامة
 الردفة: صوت النفخة الثانية في الصور يـو القيامة

 ت الجنأصوا
 الدَّوِّّي: صوت الجنِّ 
 العزيف: صوت الجن

 الزِّيزيم: صوت الجن بالليل
 الصنج: صوت الجن
 العزؼ: صوت الجن
 الزِّيزاء: صوت الجن

 الوسوسة: صوت الجن
 الَهدَىد: أصوات الجن

 الرجز: صوت الشيطاف الموسوس


